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Amendamentul 301
Simona Baldassarre, Annika Bruna

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 un 
standard ridicat de sănătate sexuală și 
reproductivă;

Or. it

Amendamentul 302
Chrysoula Zacharopoulou, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Katalin 
Cseh, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Séjourné, Pierre Karleskind, Stéphane Bijoux, 
Pascal Canfin, Pascal Durand, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Laurence Farreng, Fabienne Keller, Catherine 
Chabaud, Sandro Gozi, Dominique Riquet, Christophe Grudler, Bernard Guetta, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că stereotipurile și 
tabuurile legate de menstruație sunt în 
continuare larg răspândite în societățile 
noastre și că acestea pot întârzia 
diagnosticarea unor boli precum 
endometrioza care, deși afectează 1 din 10 
femei aflate la vârsta de reproducere, 
fiind prima cauză a infertilității femeilor, 
cauzând dureri pelvine cronice, este 
diagnosticată cu o întârziere medie de 8 
ani și pentru care nu există tratament; 
solicită statelor membre să asigure o 
educație cuprinzătoare și corectă din 
punct de vedere științific cu privire la 
menstruație, să crească gradul de 
sensibilizare și să inițieze campanii 
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majore de informare cu privire la 
endometrioză, având ca țintă publicul 
larg, profesioniștii din domeniul sănătății 
și legiuitorii, și să investească în activități 
de cercetare privind cauzele acestei boli și 
tratamentele pentru aceasta;

Or. en

Amendamentul 303
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că accesul echitabil, 
calitatea serviciilor de îngrijire și 
responsabilitatea în ceea ce privește 
asistența medicală, inclusiv bolile legate 
de sănătatea sexuală și reproductivă, cum 
ar fi infecțiile cu transmitere sexuală, 
HIV/SIDA, cancerele tractului 
reproducător și hepatita, printre altele, 
sunt fundamentale în ceea ce privește 
respectarea drepturilor omului; 
subliniază, de asemenea, că serviciile, 
produsele și facilitățile trebuie să fie de 
calitate, disponibile în mod suficient și să 
respecte etica medicală, să fie adecvate 
din punct de vedere cultural și să 
răspundă cerințelor privind egalitatea de 
gen și cerințelor care apar de-a lungul 
vieții; subliniază că este necesar să se 
răspundă nevoilor specifice ale diferitelor 
categorii ale populației, cu respectarea 
confidențialității și a consimțământului 
exprimat în cunoștință de cauză și că 
serviciile ar trebui să fie adecvate din 
punct de vedere științific și medical și de 
bună calitate;

Or. en
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Amendamentul 304
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR) constituie un element esențial al 
furnizării de asistență medicală 
cuprinzătoare și că tuturor persoanelor 
trebuie să li se asigure un acces universal, 
legal, sigur și fără obstacole la servicii 
medicale de înaltă calitate și la prețuri 
accesibile, acordându-se o atenție 
deosebită celor mai vulnerabile și 
marginalizate persoane, inclusiv 
persoanelor aparținând minorităților 
etnice sau religioase, persoanelor de etnie 
romă, persoanelor care provin din medii 
socioeconomice defavorizate, persoanelor 
care nu beneficiază de asigurare de 
sănătate, persoanelor care locuiesc în 
zone rurale, persoanelor cu dizabilități, 
persoanelor LGBTIQ, victimelor violenței 
etc.;

Or. en

Amendamentul 305
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța prevenirii 
bolilor prin educație; subliniază, în plus, 
importanța vaccinărilor în prevenirea 
bolilor, acolo unde vaccinarea este 
disponibilă; solicită, prin urmare, statelor 
membre și Comisiei Europene să extindă 
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achiziția UE de vaccinuri pentru 
combaterea COVID-19 la achiziția 
vaccinului anti-HPV, asigurându-se 
faptul că fiecare persoană tânără din 
Europa poate beneficia de acest vaccin;

Or. en

Amendamentul 306
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă statele membre să 
analizeze impactul COVID-19 asupra 
sănătății dintr-o perspectivă pe gen și să 
asigure continuarea furnizării unei game 
complete de servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă în toate circumstanțele (de 
exemplu, limitarea mișcării persoanelor), 
precum și eforturile și resursele 
suplimentare directe pentru a reconstrui 
un sistem de sănătate care recunoaște că 
SRHR sunt esențiale pentru sănătatea și 
bunăstarea femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 307
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că statele membre ar 
trebui să adopte o politică de sănătate 
publică care să pună accentul în mod 
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deosebit pe promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor, prin asigurarea unei 
asistențe medicale gratuite, universale și 
de calitate înaltă, precum și a resurselor 
necesare pentru combaterea principalelor 
probleme de sănătate publică;

Or. pt

Amendamentul 308
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
ia măsuri în vederea colectării de date 
voluntare și anonime privind SRHR, 
inclusiv accesul la servicii, și mortalitatea 
maternă, defalcate în funcție de sex, 
vârstă și origine rasială și etnică;

Or. en

Amendamentul 309
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită statele membre să instituie 
protocoale pentru a monitoriza starea de 
sănătate optimă a femeilor în diferite 
etape ale vieții lor;

Or. es

Amendamentul 310
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 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. îndeamnă Comisia să își utilizeze 
pe deplin competența în politica de 
sănătate și să sprijine statele membre în 
garantarea accesului universal la SRHR 
în cadrul programului de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății pentru 
perioada 2021-2027 (programul „UE 
pentru sănătate”);

Or. en

Amendamentul 311
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. îndeamnă statele membre să 
colecteze statistici fiabile, defalcate și 
solide cu privire la toate serviciile SRHR, 
astfel încât să se asigure că toate femeile 
beneficiază de același acces la servicii de 
înaltă calitate și să detecteze și să 
abordeze posibilele diferențe care reies 
din rezultate;

Or. en

Amendamentul 312
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Miroslav Číž, 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
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. îndeamnă Comisia Europeană să 
își utilizeze pe deplin competența în 
politica de sănătate, să ofere sprijin 
statelor membre în colectarea de date 
sistematice, comparabile, defalcate și să 
realizeze studii periodice pentru a măsura 
mai bine inegalitățile de gen în domeniul 
sănătății și necesitățile nesatisfăcute cu 
privire la accesul la serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă în UE; îndeamnă 
la promovarea informațiilor privind 
sănătatea și educația, consolidând 
sistemele naționale de sănătate și 
armonizând politicile de sănătate pentru a 
reduce inegalitățile în materie de sănătate 
în interiorul statelor membre și între 
acestea și facilitând schimbul de bune 
practici privind SRHR între statele 
membre; invită Comisia Europeană să 
sprijine acțiunile statelor membre și ale 
organizațiilor societății civile din 
domeniul SRHR, pentru a asigura accesul 
universal la SRHR, și invită statele 
membre și Comisia să înregistreze 
progrese în direcția unei acoperiri 
universale cu servicii de sănătate, dintre 
care serviciile SRHR reprezintă o 
componentă esențială, inclusiv prin 
programul „UE pentru sănătate” și 
Fondul social european Plus;

Or. en

Amendamentul 313
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7. reamintește că toate intervențiile 
medicale legate de SRHR trebuie să aibă 
loc cu consimțământul în deplină 
cunoștință de cauză al persoanei 
respective;

eliminat

Or. es

Amendamentul 314
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
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că toate intervențiile 
medicale legate de SRHR trebuie să aibă 
loc cu consimțământul în deplină 
cunoștință de cauză al persoanei respective;

7. reamintește că toate intervențiile 
medicale legate de SRHR trebuie să aibă 
loc cu consimțământul în deplină 
cunoștință de cauză al persoanei respective; 
invită statele membre să combată violența 
ginecologică și obstetrică prin 
consolidarea procedurilor care 
garantează respectarea consimțământului 
liber, prealabil și în cunoștință de cauză și 
protecția împotriva tratamentelor 
inumane și degradante din instituțiile de 
asistență medicală, inclusiv prin formarea 
profesioniștilor din domeniul medical; 
invită Comisia Europeană să abordeze, în 
activitățile sale, această formă specifică 
de violență pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 315
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
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că toate intervențiile 
medicale legate de SRHR trebuie să aibă 
loc cu consimțământul în deplină 
cunoștință de cauză al persoanei respective;

7. reamintește că toate intervențiile 
medicale legate de SRHR trebuie să aibă 
loc cu consimțământul prealabil, personal 
și în deplină cunoștință de cauză al 
persoanei respective;

Or. en

Amendamentul 316
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că toate intervențiile 
medicale legate de SRHR trebuie să aibă 
loc cu consimțământul în deplină 
cunoștință de cauză al persoanei respective;

7. reamintește că toate intervențiile 
medicale legate de sănătatea sexuală și 
reproductivă trebuie să aibă loc cu 
consimțământul în deplină cunoștință de 
cauză al persoanei respective;

Or. it

Amendamentul 317
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită statelor membre ca, fără 
întârziere, să interzică și să ia măsuri 
eficace pentru a preveni orice formă de 
discriminare împotriva femeilor pe criterii 
de rasă, inclusiv segregarea etnică în 
unitățile medicale, să garanteze accesul 
universal la servicii de sănătate sexuală și 
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reproductivă de calitate, fără discriminări, 
constrângeri și abuzuri și să abordeze, să 
remedieze și să prevină încălcările 
drepturilor omului care le afectează;

Or. en

Amendamentul 318
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că orice intervenție și 
orice tratament medical care vizează 
sănătatea trebuie să fie însoțite de 
informații exhaustive furnizate de către 
un medic specialist care să specifice 
procedura care trebuie urmată, precum și 
riscurile și beneficiile detaliate într-un 
formular de consimțământ în cunoștință 
de cauză;

Or. es

Amendamentul 319
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
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. își reafirmă apelul adresat statelor 
membre de a adopta acte legislative care 
să asigure faptul că persoanele 
intersexuale nu sunt supuse unui 
tratament medical sau chirurgical 
neesențial în perioada copilăriei și că 
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dreptul lor la integritate corporală, 
autonomie, autodeterminare și 
consimțământ în cunoștință de cauză este 
pe deplin respectat;

Or. en

Amendamentul 320
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că este necesar să se ia 
în considerare nevoile specifice de 
sănătate legate de SRHR, cum ar fi 
infertilitatea, menopauza, cancerele 
specifice ale tractului reproducător; invită 
Comisia să furnizeze informații cu privire 
la contribuția programelor UE la 
promovarea și sprijinirea sănătății 
reproductive;

Or. en

Amendamentul 321
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită statelor membre să asigure 
toate serviciile de reabilitare și 
mecanismele de sprijin necesare, inclusiv 
asistența medicală necesară în domeniul 
sănătății fizice și mintale, tuturor femeilor 
care se confruntă sau care s-au 
confruntat în trecut cu încălcări ale 
drepturilor lor în materie de SRHR;
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Or. en

Amendamentul 322
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
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. reamintește hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului în cauza 
A.P. Gaçon și Nicot/Franța, în care 
instanța a recunoscut că impunerea de 
către un stat membru a sterilizării înainte 
de a permite procedurile de recunoaștere 
a juridică a identității de gen a condus la 
neasigurarea dreptului solicitantului la 
respectarea vieții private; reamintește că 
ONU a recunoscut că sterilizarea forțată 
este o încălcare a dreptului de a nu fi 
supus torturii și altor pedepse și 
tratamente crude, inumane sau 
degradante1a; regretă că sterilizarea 
rămâne o condiție sine qua non pentru 
accesul la recunoașterea juridică a 
identității de gen în unele state membre 
ale UE; solicită statelor membre să 
elimine cerința de sterilizare și să 
protejeze dreptul persoanelor transgen la 
autodeterminare1b;
_________________
1a 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBo
dies/HRCouncil/RegularSession/Session2
2/A.HRC.22.53_English.pdf
1b Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, Cauza A.P., Garçon și 
Nicot/Franța (cererile nr. 79885/12, 
52471/13 și 52596/13).

Or. en
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Amendamentul 323
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că este important să se 
examineze cu atenție fertilitatea în UE și 
prevalența infertilității, care pentru multe 
familii și persoane reprezintă o realitate 
dificilă și dureroasă; subliniază că este 
necesar să se adopte o abordare globală, 
examinând împreună fertilitatea și 
infertilitatea, inclusiv prevenirea 
(incidența infecțiilor cu transmitere 
sexuală și a infertilității tubare, rolul unei 
educații sexuale cuprinzătoare și adecvate 
vârstei și al serviciilor de sănătate sexuală 
și reproductivă, combinate cu 
sensibilizarea publicului) și accesul egal 
la servicii (asigurând eliminarea 
obstacolelor din calea tratamentului la 
nivelul țărilor, determinând creșterea 
numărului de servicii transfrontaliere de 
sănătate reproductivă, acolo unde este 
necesar, și dezvoltarea în continuare a 
unor noi tehnologii sigure și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor, bazate pe 
medicina etică);

Or. en

Amendamentul 324
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. își exprimă îngrijorarea profundă 
cu privire la faptul că femeilor și fetelor 
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cu dizabilități li se refuză de prea multe 
ori accesul la structurile din domeniul 
sănătății sexuale și reproductive, li se 
refuză consimțământul în cunoștință de 
cauză cu privire la utilizarea 
contraceptivelor și, de asemenea, cu 
privire la faptul că acestea se confruntă 
chiar cu riscul sterilizării forțate; solicită 
statelor membre să pună în aplicare 
măsuri legislative care să garanteze 
integritatea fizică, libertatea de alegere și 
autodeterminarea cu privire la viața 
sexuală și reproductivă a persoanelor cu 
dizabilități;

Or. en

Amendamentul 325
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că schimbările de 
mediu pot fi în detrimentul fertilității în 
viitor; subliniază că este necesar să se ia 
în considerare impactul schimbărilor de 
mediu asupra SRHR, inclusiv al poluării 
apei și a aerului, precum și al creșterii 
consumului de substanțe chimice; solicită 
ca acest aspect să fie examinat în 
continuare prin programul Orizont 
Europa și să fie abordat prin Pactul verde 
european;

Or. en

Amendamentul 326
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Accesul la produse pentru menstruație 
sigure, echitabile și circulare pentru toți

Or. en

Amendamentul 327
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. îndeamnă statele membre să 
asigure disponibilitatea la scară largă a 
produselor pentru menstruație fără 
substanțe toxice și reutilizabile, în special 
în marile magazine de vânzare cu 
amănuntul și în farmaciile din întreaga 
țară (cel puțin în proporție egală cu 
produsele de unică folosință), însoțită de 
măsuri de sensibilizare cu privire la 
beneficiile produselor pentru menstruație 
reutilizabile în comparație cu cele de 
unică folosință;

Or. en

Amendamentul 328
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. solicită statelor membre să asigure 
accesul la programe de educație pe tema 
menstruației în școli, pentru toți elevii din 
învățământul primar și secundar, astfel 
încât persoanele aflate la menstruație să 
poată face alegeri în cunoștință de cauză 
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cu privire la menstruația și corpul lor, 
inclusiv înțelegând toate tipurile de 
produse pentru menstruație și efectele 
asociate ale acestora asupra mediului, 
sănătății și societății;

Or. en

Amendamentul 329
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 7 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7e. îndeamnă statele membre să 
abordeze deficitul de produse pentru 
menstruație prin asigurarea faptului că 
astfel de produse sunt disponibile gratuit 
pentru toți cei care au nevoie de ele;

Or. en

Amendamentul 330
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Subtitlul a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O educație sexuală cuprinzătoare aduce 
beneficii tinerilor

Prevenirea răspândirii dezinformării 
discriminatorii

Or. it

Amendamentul 331
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța unei 
educații sexuale cuprinzătoare pentru toți, 
în special pentru tineri, ca element 
important pentru modelarea unor vieți în 
care nu există constrângeri, stereotipuri și 
violență pe criterii de gen; subliniază 
importanța unei educații sexuale 
cuprinzătoare și nediscriminatorii pentru 
a promova și a asigura drepturile femeilor 
și ale persoanelor LGBTI;

Or. en

Amendamentul 332
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să 
asigure accesul la o educație sexuală 
corectă și cuprinzătoare din punct de 
vedere științific pentru toți copiii din 
învățământul primar și secundar, în 
conformitate cu standardele OMS;

eliminat

Or. es

Amendamentul 333
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să 
asigure accesul la o educație sexuală 
corectă și cuprinzătoare din punct de 
vedere științific pentru toți copiii din 
învățământul primar și secundar, în 

eliminat
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conformitate cu standardele OMS;

Or. it

Amendamentul 334
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
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
accesul la o educație sexuală corectă și 
cuprinzătoare din punct de vedere științific 
pentru toți copiii din învățământul primar 
și secundar, în conformitate cu standardele 
OMS;

8. îndeamnă statele membre să asigure 
accesul universal la educație sexuală și la 
informații legate de sexualitate corecte, 
bazate pe dovezi, adecvate vârstei, 
obiective și cuprinzătoare din punct de 
vedere științific pentru toți copiii din 
învățământul primar și secundar, precum și 
pentru copiii neșcolarizați, în conformitate 
cu standardele OMS pentru educația 
sexuală și cu planul său de acțiune 
privind sănătatea sexuală și reproductivă, 
fără niciun fel de discriminare; îndeamnă 
statele membre să asigure o educație 
cuprinzătoare cu privire la menstruație și 
legăturile acesteia cu sexualitatea și 
fertilitatea; invită statele membre să 
creeze servicii adaptate nevoilor tinerilor, 
bine dezvoltate, finanțate în mod 
corespunzător și gratuite;

Or. en

Amendamentul 335
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8. îndeamnă statele membre să asigure 
accesul la o educație sexuală corectă și 
cuprinzătoare din punct de vedere științific 
pentru toți copiii din învățământul primar 
și secundar, în conformitate cu standardele 
OMS;

8. îndeamnă statele membre să asigure 
accesul la o educație sexuală corectă și 
cuprinzătoare din punct de vedere științific 
pentru toți copiii din învățământul primar 
și secundar, în conformitate cu standardele 
OMS, precum și instruirea profesorilor, 
mijloacele necesare pentru funcționarea 
corespunzătoare a birourilor de asistență 
și centre de educație în domeniul 
sănătății;

Or. pt

Amendamentul 336
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
accesul la o educație sexuală corectă și 
cuprinzătoare din punct de vedere științific 
pentru toți copiii din învățământul primar 
și secundar, în conformitate cu 
standardele OMS;

8. îndeamnă statele membre să se 
asigure că toți adolescenții pot avea acces 
la o educație corectă din punct de vedere 
științific privind contracepția și bolile cu 
transmitere sexuală;

Or. fr

Amendamentul 337
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
accesul la o educație sexuală corectă și 
cuprinzătoare din punct de vedere științific 
pentru toți copiii din învățământul primar 
și secundar, în conformitate cu standardele 
OMS;

8. îndeamnă statele membre să asigure 
accesul la o educație sexuală corectă și 
cuprinzătoare din punct de vedere științific 
pentru toți copiii din învățământul 
secundar, în conformitate cu standardele 
OMS;
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Or. fr

Amendamentul 338
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită statelor membre să 
respecte dreptul părinților la educație și la 
formarea propriilor valori și credințe, cu 
condiția ca acestea să respecte pe deplin 
drepturile omului, bazate pe dreptul 
natural și pe respectul pentru viață; 
solicită să se dezvolte programe care să fie 
în concordanță cu gradul de maturitate 
corespunzător etapei de dezvoltare a 
copiilor, care să respecte inocența, 
puritatea și candoarea specifice copilăriei, 
care să prevină o sexualitate timpurie 
derutantă pentru copii, inclusiv 
amenințarea reprezentată de situații 
condamnabile precum pedofilia; solicită 
să se promoveze cultivarea unor relații 
libere și conștiente între oameni, bazate pe 
afecțiune, pe dragoste, pe responsabilitate 
și pe respectul pentru intimitate, care pot 
da naștere unei vieți noi;

Or. es

Amendamentul 339
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că este necesar să se 
asigure un acces universal la informații și 
educație cuprinzătoare de calitate și la 
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prețuri accesibile în domeniul sănătății 
sexuale și reproductive, inclusiv la o 
educație sexuală cuprinzătoare și 
adecvată vârstei, respectând competențele 
și practicile statelor membre; subliniază 
că acest lucru poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea violenței și a 
hărțuirii sexuale, fiind completat cu 
finanțare și proiecte ale UE care 
îmbunătățesc cooperarea și coordonarea 
politicilor în domeniul sănătății publice, 
precum și cu dezvoltarea și diseminarea 
de bune practici;

Or. en

Amendamentul 340
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește că asigurarea unei 
educații sexuale cuprinzătoare este unul 
dintre instrumentele principale pentru 
realizarea angajamentelor asumate cu 
ocazia celei de a 25-a aniversări a 
Conferinței Internaționale pentru 
Populație și Dezvoltare (ICPD25), și 
anume reducerea la zero a nevoilor 
nesatisfăcute în materie de planificare 
familială, a deceselor materne care pot fi 
prevenite, a violenței pe criterii de gen și a 
practicilor dăunătoare împotriva femeilor, 
a fetelor și a tinerilor;

Or. en

Amendamentul 341
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 
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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
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește că transmiterea 
informațiilor ar trebui să reflecte 
diversitatea orientărilor sexuale, a 
identităților de gen, a caracteristicilor 
sexuale și de exprimare, astfel încât să se 
combată dezinformarea bazată pe 
stereotipuri sau prejudecăți; invită statele 
membre să elaboreze programe de 
educație sexuală adecvate vârstei, care să 
le includă pe cele anterioare;

Or. en

Amendamentul 342
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că este nevoie să se 
furnizeze o educație sexuală și relațională 
cuprinzătoare și adecvată vârstei, întrucât 
lipsa de informații și de educație despre 
sex și sexualitate poate conduce la rate 
mai ridicate de sarcini nedorite și boli 
legate de sănătatea sexuală și 
reproductivă;

Or. en

Amendamentul 343
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. reiterează ferm faptul că accesul la 
informații cuprinzătoare și adecvate 
vârstei despre sex și sexualitate și accesul 
la servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă, inclusiv la educație sexuală, 
planificare familială, metode 
contraceptive, sunt esențiale pentru 
crearea unei abordări pozitive și bazate pe 
respect a sexualității și a relațiilor 
sexuale, pe lângă posibilitatea de a avea 
experiențe sexuale sigure, fără 
constrângeri, discriminări și violență; 
încurajează toate statele membre să 
introducă programe de educație sexuală și 
relațională cuprinzătoare și adecvată 
vârstei pentru tineri în școli;

Or. en

Amendamentul 344
Annika Bruna, Virginie Joron, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să combată 
răspândirea dezinformării 
discriminatoare și nesigure în domeniul 
SRHR;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 345
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 9



PE662.097v01-00 26/98 AM\1220585RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să combată 
răspândirea dezinformării 
discriminatoare și nesigure în domeniul 
SRHR;

eliminat

Or. es

Amendamentul 346
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, 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
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să combată 
răspândirea dezinformării discriminatoare 
și nesigure în domeniul SRHR;

9. invită statele membre să respingă și 
să combată răspândirea dezinformării 
discriminatoare și nesigure în domeniul 
SRHR, întrucât pune în pericol toate 
persoanele, în special femeile, persoanele 
LGBTI și tinerii; reamintește că 
transmiterea informațiilor ar trebui să 
reflecte diversitatea orientărilor sexuale, a 
identităților de gen, a caracteristicilor 
sexuale și de exprimare, astfel încât să 
combată dezinformarea bazată pe 
stereotipuri sau prejudecăți; invită statele 
membre să elaboreze programe de 
educație sexuală adecvate vârstei, care să 
le includă pe cele anterioare;

Or. en

Amendamentul 347
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să combată 
răspândirea dezinformării discriminatoare 
și nesigure în domeniul SRHR;

9. invită statele membre să combată 
răspândirea dezinformării discriminatoare 
și nesigure în domeniul SRHR și să 
consolideze garanțiile dreptului la 
sănătatea reproductivă prin servicii 
publice de sănătate;

Or. pt

Amendamentul 348
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să combată 
răspândirea dezinformării discriminatoare 
și nesigure în domeniul SRHR;

9. invită statele membre să asigure 
dreptul la o educație sexuală 
cuprinzătoare, întrucât acesta este cel mai 
important mod de a combate răspândirea 
dezinformării discriminatoare și nesigure 
în domeniul SRHR;

Or. en

Amendamentul 349
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să combată 
răspândirea dezinformării discriminatoare 
și nesigure în domeniul SRHR;

9. invită statele membre și mass-
media să combată răspândirea 
dezinformării discriminatoare și nesigure 
în domeniul SRHR;

Or. en
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Amendamentul 350
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. 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;

Or. es

Amendamentul 351
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. condamnă orice reacție de 
respingere privind educația sexuală și 
orice încercare de a dezinforma, de a 
stigmatiza sau de a interzice educația 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 352
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. invită statele membre să 
conștientizeze lipsa de responsabilitate 
educațională a mass-mediei care expune 
copiii și tinerii la conținuturi neadecvate 
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vârstei lor, cum ar fi pornografia;

Or. es

Amendamentul 353
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. invită statele membre să 
promoveze credința, cultura și tradiția ca 
fundamente ale familiei Uniunii 
Europene;

Or. es

Amendamentul 354
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Contracepția modernă ca strategie pentru 
realizarea egalității de gen

eliminat

Or. es

Amendamentul 355
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Contracepția modernă ca strategie pentru 
realizarea egalității de gen

Contracepția
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Or. es

Amendamentul 356
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să asigure 
accesul la metode contraceptive, protejând 
astfel dreptul fundamental la sănătate;

eliminat

Or. es

Amendamentul 357
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să asigure 
accesul la metode contraceptive, protejând 
astfel dreptul fundamental la sănătate;

10. invită statele membre să asigure 
accesul liber la metode contraceptive, 
protejând astfel dreptul fundamental la 
sănătate; invită statele membre să asigure 
disponibilitatea consultațiilor de 
planificare familială, a căror tematică să 
acopere, printre altele, procrearea, 
chestiunile legate de îngrijirea prenatală, 
tehnicile de educație parentală și 
infertilitatea;

Or. pt

Amendamentul 358
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
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să asigure 
accesul la metode contraceptive, protejând 
astfel dreptul fundamental la sănătate;

10. invită statele membre să asigure 
accesul universal la metode contraceptive 
moderne, de înaltă calitate și la prețuri 
accesibile, la produse contraceptive, la 
servicii de consiliere în domeniul 
planificării familiale și furnizarea de 
informații online privind contracepția 
pentru toți, protejând astfel dreptul 
fundamental la sănătate; invită statele 
membre să abordeze toate obstacolele care 
împiedică accesul la contracepție, cum ar 
fi obstacolele de ordin financiar și social;

Or. en

Amendamentul 359
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să asigure 
accesul la metode contraceptive, protejând 
astfel dreptul fundamental la sănătate;

10. invită statele membre să asigure 
accesul la metode contraceptive, protejând 
astfel dreptul fundamental la sănătate; 
precizează că recurgerea la avort ar trebui 
considerată, după caz, drept o procedură 
aplicabilă în ultimă instanță și că ar 
trebui încurajate tehnicile contraceptive 
care permit să se evite avortul;

Or. fr

Amendamentul 360
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să asigure 
accesul la metode contraceptive, protejând 
astfel dreptul fundamental la sănătate;

10. invită statele membre să asigure 
accesul la o gamă largă de metode 
contraceptive, permițând femeilor ca, în 
colaborare cu medicii lor, să aleagă 
metoda care li se potrivește cel mai bine, 
protejând astfel dreptul fundamental la 
sănătate și dreptul de opțiune;

Or. en

Amendamentul 361
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre 
recunoașterea firească a fertilității ca 
modalitate ordonată pentru ca oamenii să 
aibă cel mai înalt nivel de cunoștințe 
proprioceptive și ecologice despre propriul 
corp, care să le permită, în plus, să ia 
decizii în mod conștient, liber și 
responsabil cu privire la comportamentul 
lor;

Or. es

Amendamentul 362
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. îndeamnă statele membre să 
furnizeze informații exacte cu privire la 
efectele secundare nedorite și la 
eficacitatea metodelor contraceptive care 
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fac ca femeile să aibă o percepție greșită 
asupra fertilității lor și care le determină 
să aibă un comportament iresponsabil;

Or. es

Amendamentul 363
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. invită statele membre să 
conștientizeze faptul că separarea 
relațiilor sexuale de consecința lor 
normală, care este generarea vieții, face 
ca relațiile sexuale să devină frivole;

Or. es

Amendamentul 364
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să se asigure 
că mijloacele de contracepție sunt incluse 
în sistemele naționale de rambursare și în 
politicile de sănătate și să recunoască 
faptul că această acoperire ar trebui 
extinsă la toate persoanele aflate la vârsta 
reproductivă;

eliminat

Or. es

Amendamentul 365
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre, Christine Anderson
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să se asigure 
că mijloacele de contracepție sunt incluse 
în sistemele naționale de rambursare și în 
politicile de sănătate și să recunoască 
faptul că această acoperire ar trebui 
extinsă la toate persoanele aflate la vârsta 
reproductivă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 366
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să se asigure 
că mijloacele de contracepție sunt incluse 
în sistemele naționale de rambursare și în 
politicile de sănătate și să recunoască 
faptul că această acoperire ar trebui 
extinsă la toate persoanele aflate la vârsta 
reproductivă;

eliminat

Or. it

Amendamentul 367
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Robert 
Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să se asigure 
că mijloacele de contracepție sunt incluse 

11. invită statele membre să se asigure 
că mijloacele de contracepție sunt 
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în sistemele naționale de rambursare și în 
politicile de sănătate și să recunoască 
faptul că această acoperire ar trebui extinsă 
la toate persoanele aflate la vârsta 
reproductivă;

acoperite de asigurarea națională și cel 
puțin incluse în sistemele de rambursare și 
de subvenționare și în politicile de sănătate 
și să se asigure că aceste sisteme se 
bazează pe dovezi și pe cercetare, ținând 
seama de eficiența și ratele de succes pe 
termen lung; invită statele membre să 
recunoască faptul că această acoperire ar 
trebui extinsă la toate persoanele aflate la 
vârsta reproductivă;

Or. en

Amendamentul 368
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să se asigure 
că mijloacele de contracepție sunt incluse 
în sistemele naționale de rambursare și în 
politicile de sănătate și să recunoască 
faptul că această acoperire ar trebui 
extinsă la toate persoanele aflate la vârsta 
reproductivă;

11. invită statele membre să se asigure 
că mijloacele de contracepție sunt gratuite 
pentru toate persoanele aflate la vârsta 
reproductivă; invită statele membre să se 
asigure că serviciile de sănătate publică 
asigură îngrijirea medicală și psihologică 
adecvată, care să promoveze și să apere 
sănătatea sexuală și reproductivă a 
femeilor pe tot parcursul vieții lor;

Or. pt

Amendamentul 369
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită statelor membre să creeze 
programe și campanii de sensibilizare, 
care să includă informații specifice 



PE662.097v01-00 36/98 AM\1220585RO.docx

RO

cuprinzătoare privind alegerea metodelor 
contraceptive moderne și privind gama 
completă de contraceptive, și să asigure 
servicii de contracepție moderne de înaltă 
calitate și consiliere oferite de 
profesioniștii din domeniul sănătății, 
inclusiv contracepție de urgență fără 
prescripție, care este adesea refuzată de 
medici din motive legate de convingeri 
personale;

Or. en

Amendamentul 370
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește că statele membre și 
autoritățile publice au responsabilitatea 
de a furniza informații exacte, bazate pe 
dovezi cu privire la contracepție și de a 
elabora programe și strategii de 
sensibilizare pentru a combate și a 
elimina barierele, miturile, stigmatele și 
concepțiile greșite;

Or. en

Amendamentul 371
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită statele membre să se asigure 
că vaccinurile împotriva 
papilomavirusului uman (HPV) sunt 
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administrate gratuit tuturor femeilor;

Or. pt

Amendamentul 372
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. îndeamnă statele membre să 
cerceteze cauza ratelor ridicate ale 
infertilității și afacerile din jurul acesteia;

Or. es

Amendamentul 373
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Servicii de îngrijire legale și în condiții de 
siguranță privind avortul, bazate pe 
sănătatea și drepturile femeilor

Avortul

Or. es

Amendamentul 374
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că accesul la servicii de 
avort, împreună cu accesul la 
contracepție, reprezintă unul dintre 
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pilonii libertății femeilor și al egalității de 
gen și salută progresele înregistrate de 
țările în care accesul este îmbunătățit și în 
care sunt eliminate obstacole precum 
consilierea obligatorie, perioadele de 
așteptare etc. și așa-numitele clauze de 
„conștiință”, care conduc la refuzul 
acordării asistenței medicale din motive 
legate de convingeri personale și salută 
progresele înregistrate de țări precum 
Irlanda, în care a fost introdus dreptul la 
servicii de avort;

Or. en

Amendamentul 375
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

îndeamnă statele membre să aibă în 
vedere că, în niciun caz, avortul nu poate 
să fie considerat un drept fundamental 
sau să fie asimilat unui drept al omului;

Or. es

Amendamentul 376
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reafirmă faptul că avortul trebuie 
să fie o decizie voluntară bazată pe 
cererea unei femei, exprimată prin 
propria sa voință liberă, în conformitate 
cu standardele medicale bazate pe 
orientările OMS și invită statele membre 
să asigure accesul la servicii de avort 

eliminat
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legale și în condiții de siguranță;

Or. es

Amendamentul 377
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
OMS și invită statele membre să asigure 
accesul la servicii de avort legale și în 
condiții de siguranță;

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
OMS, și reafirmă că, în conformitate cu 
articolul 6 din TFUE, UE poate interveni 
în domeniul protecției și al îmbunătățirii 
sănătății umane doar pentru a sprijini, a 
coordona sau a completa acțiunile statelor 
membre ale UE, acestea fiind, prin 
urmare, suverane în materie de drepturi 
sexuale și reproductive;

Or. fr

Amendamentul 378
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
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
OMS și invită statele membre să asigure 

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie întotdeauna o decizie voluntară bazată 
pe cererea unei persoane, exprimată prin 
propria sa voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale și cu disponibilitatea, 
accesibilitatea, inclusiv din punct de 
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accesul la servicii de avort legale și în 
condiții de siguranță;

vedere financiar, și siguranța bazate pe 
orientările OMS și invită statele membre să 
asigure accesul universal la servicii de 
avort legale și în condiții de siguranță și 
respectarea dreptului la libertate, la viață 
privată și a dreptului de a beneficia de cel 
mai înalt nivel de asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 379
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
OMS și invită statele membre să asigure 
accesul la servicii de avort legale și în 
condiții de siguranță;

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
OMS și recomandă statelor membre să 
permită accesul la servicii de avort legale 
și în condiții de siguranță; reiterează 
importanța principiului subsidiarității și a 
dispozițiilor legale naționale în fiecare 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 380
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să 
fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
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OMS și invită statele membre să asigure 
accesul la servicii de avort legale și în 
condiții de siguranță;

OMS și invită statele membre să asigure 
accesul liber la servicii de avort legale și în 
condiții de siguranță;

Or. pt

Amendamentul 381
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reafirmă faptul că avortul trebuie 
să fie o decizie voluntară bazată pe cererea 
unei femei, exprimată prin propria sa 
voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
OMS și invită statele membre să asigure 
accesul la servicii de avort legale și în 
condiții de siguranță;

12. reamintește faptul că avortul 
trebuie să fie o decizie voluntară bazată pe 
cererea unei femei, exprimată prin propria 
sa voință liberă, în conformitate cu 
standardele medicale bazate pe orientările 
OMS și pe dispozițiile naționale relevante;

Or. it

Amendamentul 382
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește că în niciun caz 
avortul nu ar trebui încurajat ca metodă 
de planificare familială; îndeamnă toate 
guvernele, organizațiile 
interguvernamentale și neguvernamentale 
din acest domeniu să își consolideze 
angajamentul față de sănătatea femeilor, 
să abordeze problema impactului asupra 
sănătății al avorturilor riscante, ca o 
problemă majoră de sănătate publică, și 
să reducă utilizarea avortului prin servicii 
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îmbunătățite de planificare familială, 
acordând cea mai mare prioritate 
prevenirii sarcinilor nedorite și încercând 
să elimine necesitatea recurgerii la 
avort1c;
_________________
1c Punctul 8.25 din Conferința 
internațională pentru populație și 
dezvoltare de la Cairo (1994).

Or. it

Amendamentul 383
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. îndeamnă statele membre să nu 
admită conceptul de sănătate sexuală și 
reproductivă pentru a se referi la avort;

Or. es

Amendamentul 384
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește că avortul nu ar trebui 
să fie considerat și utilizat ca metodă 
contraceptivă de urgență;

Or. en

Amendamentul 385
Simona Baldassarre, Annika Bruna
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. reamintește că Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a afirmat în 
repetate rânduri că nici Convenția 
europeană a drepturilor omului, nici 
vreunul dintre articolele acesteia nu pot fi 
interpretate astfel încât să recunoască 
existența unui drept la avort;

Or. it

Amendamentul 386
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită statele membre să 
recunoască faptul că conceptul de 
sănătate reproductivă trebuie să fie 
neapărat legat de cel de fertilitate;

Or. es

Amendamentul 387
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. îndeamnă statele membre să 
reitereze dreptul oricărei femei de a păstra 
sarcina;

Or. es
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Amendamentul 388
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12d. invită statele membre să nu se 
contrazică reciproc sprijinind drepturi 
contrare, precum dreptul de a păstra 
sarcina și avortul;

Or. es

Amendamentul 389
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12e. îndeamnă statele membre să pună 
accent pe recunoașterea rolului tatălui 
astfel încât acesta să poată participa la 
luarea deciziilor cu privire la propriii săi 
copii, în special atunci când este în joc 
viața acestora;

Or. es

Amendamentul 390
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12f. invită statele membre să nu 
pretindă că avortul este o procedură, când 
în realitate nu este altceva decât o tortură 
crudă, inumană și degradantă atât pentru 



AM\1220585RO.docx 45/98 PE662.097v01-00

RO

făt, cât și pentru mamă;

Or. es

Amendamentul 391
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12g. invită statele membre să 
conștientizeze faptul că dreptul la 
autonomie al pacientului nu poate 
constitui niciodată o formă de agresiune 
la adresa integrității sale, astfel cum se 
întâmplă în cazul avortului;

Or. es

Amendamentul 392
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12h. îndeamnă statele membre să 
solicite întotdeauna și în orice caz, pentru 
acordarea consimțământului în 
cunoștință de cauză, informații complete 
și detaliate din partea unui medic,, care să 
explice procedurile care trebuie urmate și 
consecințele acestora, în vederea luării 
acestei decizii ireversibile;

Or. es

Amendamentul 393
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea 
avortului legal și reamintește că acestea 
au responsabilitatea de a se asigura că 
femeile au acces la drepturile care le sunt 
conferite prin lege;

eliminat

Or. es

Amendamentul 394
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea 
avortului legal și reamintește că acestea 
au responsabilitatea de a se asigura că 
femeile au acces la drepturile care le sunt 
conferite prin lege;

eliminat

Or. it

Amendamentul 395
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea avortului 
legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege;

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea avortului 
legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege; îndeamnă statele membre să 
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mărească gama de servicii de sănătate 
reproductivă oferite pentru a include 
opțiuni mai flexibile care să susțină 
grupuri demografice precum tinerii, 
femeile migrante și cele mai defavorizate 
persoane;

Or. pt

Amendamentul 396
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea avortului 
legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege;

13. îndeamnă statele membre care 
doresc acest lucru să reglementeze 
obstacolele în calea avortului legal și 
reamintește că acestea au responsabilitatea 
de a se asigura că femeile au acces la 
drepturile care le sunt conferite prin 
dreptul intern;

Or. fr

Amendamentul 397
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea avortului 
legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege;

13. îndeamnă statele membre să 
dezincrimineze și să reglementeze 
obstacolele în calea avortului legal și 
reamintește că acestea au responsabilitatea 
de a se asigura că femeile au acces la 
drepturile care le sunt conferite prin lege;

Or. en
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Amendamentul 398
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea 
avortului legal și reamintește că acestea 
au responsabilitatea de a se asigura că 
femeile au acces la drepturile care le sunt 
conferite prin lege;

13. subliniază că aspectele legate de 
sănătatea reproductivă și sexuală intră în 
competența exclusivă a statelor membre și 
nu pot fi reglementate la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 399
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
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea avortului 
legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege;

13. îndeamnă statele membre să 
elimine și să combată obstacolele în calea 
avortului legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege;

Or. en

Amendamentul 400
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre să 
reglementeze obstacolele în calea avortului 
legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege;

13. îndeamnă statele membre să 
abordeze obstacolele în calea avortului 
legal și reamintește că acestea au 
responsabilitatea de a se asigura că femeile 
au acces la drepturile care le sunt conferite 
prin lege;

Or. en

Amendamentul 401
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să sprijine statele 
membre în garantarea accesului universal 
la servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă, inclusiv la avort; îndeamnă 
Comisia să garanteze SRHR prin 
includerea dreptului la avort în 
următoarea strategie a UE în domeniul 
sănătății;

Or. en

Amendamentul 402
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. precizează că legislația privind 
avortul trebuie să rămână un domeniu 
care să țină exclusiv de competența 
statelor membre;

Or. fr
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Amendamentul 403
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să își 
revizuiască dispozițiile legale naționale 
privind avortul și să le alinieze la 
standardele internaționale privind 
drepturile omului și la cele mai bune 
practici regionale, asigurând faptul că 
avortul la cererea unei femei este legal în 
perioada timpurie a sarcinii și chiar mai 
târziu în cazul în care sănătatea sau viața 
femeii este în pericol;

14. invită statele membre să își 
revizuiască dispozițiile legale naționale 
privind avortul și să le alinieze la 
standardele internaționale privind 
drepturile omului și la cele mai bune 
practici regionale, asigurând cel puțin 
faptul că avortul la cererea unei femei este 
legal în perioada timpurie a sarcinii și mai 
târziu în cazul în care sănătatea sau viața 
femeii este în pericol; reamintește că 
interzicerea totală a serviciilor de avort 
sau refuzul acordării de asistență 
medicală în caz de avort poate echivala cu 
tortura și îndeamnă statele membre să se 
asigure că femeile nu sunt victime ale 
relelor tratamente;

Or. en

Amendamentul 404
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să își 
revizuiască dispozițiile legale naționale 
privind avortul și să le alinieze la 
standardele internaționale privind 
drepturile omului și la cele mai bune 
practici regionale, asigurând faptul că 
avortul la cererea unei femei este legal în 
perioada timpurie a sarcinii și chiar mai 

14. reamintește că orice măsuri sau 
modificări legate de avort în ceea ce 
privește serviciile de sănătate pot fi decise 
numai la nivel național sau local, în 
conformitate cu legislația națională;



AM\1220585RO.docx 51/98 PE662.097v01-00

RO

târziu în cazul în care sănătatea sau viața 
femeii este în pericol;

Or. it

Amendamentul 405
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 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să își 
revizuiască dispozițiile legale naționale 
privind avortul și să le alinieze la 
standardele internaționale privind 
drepturile omului și la cele mai bune 
practici regionale, asigurând faptul că 
avortul la cererea unei femei este legal în 
perioada timpurie a sarcinii și chiar mai 
târziu în cazul în care sănătatea sau viața 
femeii este în pericol;

14. invită statele membre să își 
revizuiască dispozițiile legale naționale 
privind avortul și să le alinieze la 
standardele internaționale privind 
drepturile omului și la cele mai bune 
practici regionale, asigurând faptul că 
avortul la cererea unei femei și a oricărei 
persoane însărcinate este legal în perioada 
timpurie a sarcinii și chiar mai târziu în 
cazul în care sănătatea sau viața acestora 
este în pericol;

Or. en

Amendamentul 406
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să își 
revizuiască dispozițiile legale naționale 
privind avortul și să le alinieze la 
standardele internaționale privind 
drepturile omului și la cele mai bune 
practici regionale, asigurând faptul că 

14. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 6 din TFUE, UE poate interveni 
în domeniul protecției și al îmbunătățirii 
sănătății umane doar pentru a sprijini, a 
coordona sau a completa acțiunile statelor 
membre ale UE, acestea fiind, prin 
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avortul la cererea unei femei este legal în 
perioada timpurie a sarcinii și chiar mai 
târziu în cazul în care sănătatea sau viața 
femeii este în pericol;

urmare, suverane în materie de drepturi 
sexuale și reproductive;

Or. fr

Amendamentul 407
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
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că toate drepturile 
conferite femeilor prin lege cu privire la 
serviciile de avort trebuie să se aplice 
tuturor persoanelor aflate în perioada de 
sarcină, inclusiv persoanelor transgen și 
nebinare, fără discriminare pe motiv de 
identitate de gen sau expresie de gen și în 
conformitate cu practicile internaționale 
în domeniul drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 408
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază pericolul pe care îl 
reprezintă pentru viața, drepturile și 
accesul femeilor la servicii de avort faptul 
că unele state membre au permis 
profesiilor medicale și uneori instituțiilor 
medicale în ansamblul lor să utilizeze așa-
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numitele clauze de „conștiință” pentru a 
refuza furnizarea de asistență medicală, 
care adesea împiedică în mod serios 
accesul femeilor la serviciile de avort;

Or. en

Amendamentul 409
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită statele membre care nu au 
făcut încă acest lucru să elimine din codul 
penal legislația din domeniul serviciilor 
de avort și să adopte o legislație care să 
plaseze ferm serviciile de avort într-un 
cadru al drepturilor omului și al sănătății 
și care să evolueze în direcția asigurării 
accesului universal;

Or. en

Amendamentul 410
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
Subtitlul d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Îngrijiri maternale pentru toată lumea Îngrijiri maternale, în timpul sarcinii și la 
naștere pentru toată lumea

Or. en
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Amendamentul 411
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Îngrijiri maternale pentru toată lumea Îngrijiri maternale pentru toată lumea și 
drepturile copilului

Or. es

Amendamentul 412
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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la îngrijiri maternale accesibile, 
bazate pe date concrete;

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a asigura accesul fără discriminare 
la îngrijiri maternale de înaltă calitate, 
accesibile, bazate pe date concrete și pe 
respect pentru toată lumea, inclusiv la 
îngrijiri de obstetrică, prenatale, în timpul 
nașterii și postnatale, precum și sprijin 
pentru sănătatea mintală a mamei în 
conformitate cu standardele și dovezile 
actuale ale OMS, și, în consecință, să 
reformeze legile, politicile și practicile 
care exclud anumite grupuri de femei de 
la accesul la îngrijiri maternale, inclusiv 
prin eliminarea restricțiilor legale și de 
politică, aplicate pe motive legate de 
cetățenie, etnie sau statut de migrant;

Or. en

Amendamentul 413
Sandra Pereira
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la îngrijiri maternale accesibile, 
bazate pe date concrete;

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la îngrijiri maternale gratuite, de 
înaltă calitate, bazate pe date concrete; 
invită statele membre să se asigure că 
toate femeile gravide au acces la servicii 
de maternitate și că beneficiază de 
controale medicale de înaltă calitate și de 
îngrijirea medicală de care au nevoie;

Or. pt

Amendamentul 414
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
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la îngrijiri maternale accesibile, 
bazate pe date concrete;

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile și 
persoanele însărcinate au acces la îngrijiri 
maternale, în timpul sarcinii și la naștere 
accesibile, bazate pe date concrete;

Or. en

Amendamentul 415
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la îngrijiri maternale accesibile, 
bazate pe date concrete;

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la îngrijiri maternale de calitate, 
accesibile, bazate pe date concrete și pe 
respect;

Or. en

Amendamentul 416
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la îngrijiri maternale accesibile, 
bazate pe date concrete;

15. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că toate femeile au 
acces la monitorizare și sprijin pentru 
sarcină și maternitate;

Or. es

Amendamentul 417
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită statele membre să protejeze 
mai bine femeile și bărbații care au 
devenit de curând părinți, inclusiv prin 
mărirea perioadelor de concediu, luând în 
considerare recomandările Organizației 
Mondiale a Sănătății conform cărora 
copiii trebuie să fie hrăniți exclusiv prin 
alăptare în primele șase luni de viață, și să 
se asigure că respectivele perioade de 
concediu sunt remunerate în proporție de 
100 %, fără pierderea vreunui venit; 
solicită ca femeile să aibă dreptul, la 
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încetarea concediului de maternitate, să 
își reducă orele de lucru ca să își poată 
alăpta copilul cel puțin până la vârsta de 
doi ani și să fie luate măsuri practice 
pentru a asigura această protecție, în 
paralel cu investițiile în organizarea unei 
rețele publice gratuite de servicii de 
îngrijire și educație a copiilor preșcolari;

Or. pt

Amendamentul 418
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. ia act de practica comună actuală 
în rândul medicilor din unele state 
membre de a refuza furnizarea de servicii 
de sănătate în baza clauzei de conștiință, 
inclusiv în situațiile în care întârzierea ar 
putea pune în pericol viața sau sănătatea 
pacientului; consideră că această clauză 
de conștiință împiedică și accesul la 
screeningul prenatal, care nu este numai 
o încălcare a dreptului femeilor la 
informații cu privire la starea fătului, ci, 
de asemenea, în multe cazuri împiedică 
tratarea cu succes a unui copil în timpul 
sarcinii sau imediat după aceea;

Or. en

Amendamentul 419
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15a. reamintește că regiunea 
europeană a OMS are cel mai scăzut nivel 
de alăptare din lume; subliniază că este 
nevoie de un grad mai mare de 
conștientizare și informare cu privire la 
beneficiile alăptării; invită statele membre 
și Comisia Europeană să inițieze 
campanii de anvergură pentru a sublinia 
beneficiile alăptării;

Or. en

Amendamentul 420
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă statele membre să 
recunoască dreptul fătului de a nu fi 
privat de dezvoltarea sa naturală și de a i 
se respecta dreptul la viață;

Or. es

Amendamentul 421
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. solicită statelor membre și Uniunii 
să protejeze femeile și fătul, astfel încât 
acestea să poată păstra sarcina, indiferent 
de circumstanțele nefavorabile, și să se 
poată baza pe sprijinul instituțiilor și pe 
mecanismele care pot fi concepute într-un 
stat de drept în apărarea persoanelor, 
inclusiv politici de apărare a familiei;

Or. es
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Amendamentul 422
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să elaboreze 
standarde comune ale UE în domeniul 
îngrijirilor maternale și să faciliteze 
schimbul de bune practici între experții 
din domeniu;

Or. en

Amendamentul 423
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. solicită statelor membre să 
conștientizeze legătura strânsă dintre 
mamă și făt în viața intrauterină și 
dilemele de ordin medical, juridic și 
existențial generate de maternitatea de 
substituție;

Or. es

Amendamentul 424
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să combată 
abuzurile fizice și orale, inclusiv violența 

eliminat
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ginecologică și obstetrică, care constituie 
forme de violență pe criterii de gen;

Or. es

Amendamentul 425
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să combată 
abuzurile fizice și orale, inclusiv violența 
ginecologică și obstetrică, care constituie 
forme de violență pe criterii de gen;

16. invită statele membre să combată 
abuzurile fizice și orale, inclusiv violența 
ginecologică și obstetrică, care constituie 
forme de violență pe criterii de gen; 
solicită sancționarea atitudinilor agresive 
împotriva personalului medical 
manifestate de anumite persoane care fac 
referire la pretinsele legi islamice, cum ar 
fi refuzul ca un cadru medical de sex 
masculin să efectueze, din principiu, o 
examinare ginecologică;

Or. fr

Amendamentul 426
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
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să combată 
abuzurile fizice și orale, inclusiv violența 
ginecologică și obstetrică, care constituie 
forme de violență pe criterii de gen;

16. invită statele membre să condamne 
cu fermitate și să combată abuzurile fizice 
și orale, inclusiv violența ginecologică și 
obstetrică, plățile informale și mita în 
îngrijirea prenatală, în timpul nașterii și 
postnatală, care încalcă drepturile 
fundamentale ale femeilor și pot constitui 
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forme de violență pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 427
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să combată 
abuzurile fizice și orale, inclusiv violența 
ginecologică și obstetrică, care constituie 
forme de violență pe criterii de gen;

16. invită statele membre să facă tot 
posibilul pentru a asigura respectarea 
drepturilor femeilor și demnitatea 
acestora la naștere și să combată orice 
formă de violență pe criterii de gen 
asociată, inclusiv abuzurile fizice și orale, 
cum ar fi violența ginecologică și 
obstetrică;

Or. en

Amendamentul 428
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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Accesul la tratamente de fertilitate

Or. en

Amendamentul 429
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, 
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Rovana Plumb, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 1 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– furnizarea de servicii SRHR în 
timpul pandemiei de COVID-19 și în toate 
celelalte situații de criză

Or. en

Amendamentul 430
Chrysoula Zacharopoulou, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen 
Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Frédérique Ries, Jan-
Christoph Oetjen, Katalin Cseh, Stéphane Séjourné, Stéphane Bijoux, Pascal Canfin, 
Pascal Durand, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Laurence Farreng, Catherine Chabaud, Fabienne 
Keller, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Dominique Riquet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să abordeze 
infertilitatea și subfertilitatea ca probleme 
de sănătate publică ce afectează atât 
femeile, cât și bărbații, asigurând 
capacitatea de reacție a serviciilor de 
sănătate reproductivă la nevoile în 
schimbare ale femeilor, cuplurilor și 
familiilor, adoptând o abordare bazată pe 
drepturi, incluzivă și nediscriminatorie, în 
special prin asigurarea faptului că 
procrearea asistată medical, în 
conformitate cu orientările etice și 
standardele medicale adecvate, este 
disponibilă la scară largă și accesibilă, 
inclusiv din punct de vedere financiar, în 
Europa;

Or. en
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Amendamentul 431
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
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită statelor membre să se 
asigure că îngrijirile maternale, în timpul 
sarcinii și la naștere sunt accesibile în 
mod egal tuturor persoanelor aflate în 
perioada de sarcină, fără niciun fel de 
discriminare, în special pe motiv de 
orientare sexuală sau identitate de gen;

Or. en

Amendamentul 432
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
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să încurajeze 
și să se asigure că furnizorii de asistență 
medicală sunt instruiți în domeniul 
drepturilor fundamentale ale femeilor și 
al principiilor consimțământului liber și 
în cunoștință de cauză și alegerii în 
cunoștință de cauză în îngrijirile 
prenatale, în timpul nașterii și postnatale;

Or. en

Amendamentul 433
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Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să se asigure 
că toate persoanele aflate la vârsta 
reproducerii au acces la tratamente de 
fertilitate, indiferent de circumstanțele 
socioeconomice, de starea civilă, de 
identitatea de gen sau de orientarea 
sexuală a acestora;

Or. en

Amendamentul 434
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că programul „UE 
pentru sănătate” ar trebui să integreze 
dimensiunea de gen, să țină seama de 
prejudecățile de gen și să dezvolte o 
abordare a sensibilizării cu privire la boli, 
a procesului de depistare, diagnosticare și 
tratament care ține seama de perspectiva 
de gen;

Or. en

Amendamentul 435
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16a. invită Uniunea să propună 
includerea în legislațiile naționale a 
personalității juridice a fătului, în 
ansamblul său, pentru protecția deplină a 
drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 436
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. îndeamnă statele membre să 
solicite respectarea drepturilor omului în 
legătură cu nediscriminarea fătului; 
invită statele membre să respingă în mod 
expres practicile eugenice derivate din 
selecția genetică embrionară;

Or. es

Amendamentul 437
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
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. invită statele membre să se asigure 
că toate persoanele aflate la vârsta 
reproducerii au acces la tratamente de 
fertilitate, indiferent de starea civilă sau 
de orientarea sexuală a acestora;

Or. en
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Amendamentul 438
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. îndeamnă statele membre să 
propună programe specifice pentru 
acordarea de îngrijiri și de asistență 
părinților care se confruntă cu situația 
unei sarcini cu un copil cu malformații, 
oferindu-le îngrijirea medicală necesară 
și un sprijin uman și psihologic 
extraordinar care să le permită să facă 
față acestei situații de incertitudine cu 
pacea și cu liniștea sufletească pe care le 
oferă iubirea;

Or. es

Amendamentul 439
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. solicită statelor membre să se 
asigure că investigațiile și tratamentele 
privind fertilitatea sunt finanțate de stat și 
rambursate pe întreg teritoriul Europei, 
indiferent de veniturile și de locul de 
reședință al persoanei;

Or. en

Amendamentul 440
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. insistă asupra faptului că serviciile 
de sănătate sexuală și reproductivă sunt 
servicii esențiale; solicită statelor membre 
să se asigure că pandemia de COVID-19 
nu afectează dreptul tuturor persoanelor 
la serviciile SRHR și că acestea sunt 
asigurate prin sistemele de sănătate 
publică, precum și să combată toate 
eforturile menite să utilizeze pandemia ca 
pretext pentru a restricționa în continuare 
SRHR;

Or. en

Amendamentul 441
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. îndeamnă statele membre să 
protejeze dreptul fiecărui copil de a avea 
un tată și o mamă și de a cunoaște 
identitatea acestora;

Or. es

Amendamentul 442
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, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 16 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16e. recunoaște efectele pandemiei de 
COVID-19 asupra aprovizionării cu 
contraceptive și accesului la acestea și 
reiterează prognozele UNFPA din aprilie 
2020, care afirmă că se preconizează că 
aproximativ 47 de milioane de femei din 
114 țări cu venituri medii și mici nu vor 
putea utiliza contraceptive moderne dacă 
limitarea mișcării persoanelor sau 
întreruperea lanțului de aprovizionare 
continuă timp de șase luni;

Or. en

Amendamentul 443
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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16f. îndeamnă statele membre să 
asigure accesul deplin la contracepție în 
timpul pandemiei de COVID-19 și, prin 
eforturi comune, să prevină întreruperile 
din lanțurile de producție și de 
aprovizionare, care pot genera efecte 
negative, cum ar fi rate mai ridicate de 
boli cu transmitere sexuală, sarcini 
neplanificate și utilizarea unor metode 
contraceptive pe termen scurt mai puțin 
eficace; evidențiază exemple de bune 
practici privind accesul la contraceptive, 
cum ar fi contraceptivele gratuite pentru 
toate femeile dintr-o anumită grupă de 
vârstă și/sau teleconsultațiile;

Or. en
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Amendamentul 444
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 16 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16g. subliniază că accesul la avort legal 
și în condiții de siguranță continuă să fie 
limitat în timpul pandemiei de COVID-19, 
cu exemple de eforturi de a-l interzice pe 
deplin sub pretextul unui serviciu care nu 
se numără printre priorități; îndeamnă 
statele membre să pună în aplicare, în 
mod suplimentar, accesul sigur, gratuit și 
adaptat la avort în contextul pandemiei de 
COVID-19 și după aceasta, cum ar fi 
pilula pentru avort, și să recunoască 
serviciile de avort ca fiind urgente și 
necesare din punct de vedere medical, 
respingând, de asemenea, orice limitare a 
accesului la acestea;

Or. en

Amendamentul 445
Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, 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 16 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16h. subliniază consecințele negative 
asupra îngrijirilor maternale, în timpul 
travaliului și la naștere, dat fiind că 
sistemele de sănătate se concentrează pe 
combaterea pandemiei de COVID-19, și 
subliniază că se aduc modificări 
inacceptabile prestării de servicii de 
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îngrijire în timpul sarcinii și la naștere, 
care nu se bazează pe dovezi științifice, pe 
orientările OMS sau pe orientările 
organizațiilor profesionale europene 
relevante și nu sunt proporționale cu 
răspunsul necesar la pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 446
Predrag Fred Matić, 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, Evelyn Regner, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 16 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16i. îndeamnă statele membre să 
asigure resurse adecvate pentru îngrijiri 
maternale de calitate și să garanteze că 
politicile privind asistența medicală 
maternă din timpul pandemiei de COVID-
19 se bazează pe dovezi și fapte, nu pe 
temeri, și respectă drepturile 
fundamentale ale femeilor;

Or. en

Amendamentul 447
Predrag Fred Matić, 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, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 16 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16j. îndeamnă statele membre să 
asigure accesul deplin la tratamente de 
fertilitate și la îngrijiri pentru fertilitate în 
timpul pandemiei de COVID-19 și să 
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prevină întreruperea furnizării de 
tratamente de fertilitate, care va conduce 
la mai puțini copii născuți din tratamente 
de reproducere asistată medical și, în 
consecință, va priva complet multe 
persoane de dreptul lor de a încerca să 
aibă un copil;

Or. en

Amendamentul 448
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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16k. invită Comisia Europeană să 
abordeze impactul pandemiei de COVID-
19 asupra accesului la SRHR în UE în 
răspunsul său la pandemia de COVID-19, 
inclusiv prin sprijinirea acțiunilor statelor 
membre și ale organizațiilor societății 
civile din domeniul SRHR pentru a 
garanta accesul deplin la serviciile SRHR, 
inclusiv prin programul „UE pentru 
sănătate” și Fondul social european Plus;

Or. en

Amendamentul 449
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
Punctul 16 l (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16l. subliniază că toate notele și 
apelurile referitoare la pandemia de 
COVID-19 menționate mai sus ar trebui 
să se aplice oricărei alte situații de criză și 
solicită statelor membre să se asigure că 
se acordă prioritate serviciilor SRHR în 
toate cazurile, fără nicio discriminare;

Or. en

Amendamentul 450
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

SRHR în calitate de piloni ai egalității de 
gen, ai democrației și ai eliminării 
violenței pe criterii de gen

Sănătatea, sexualitatea și afectivitatea ca 
fundamente ale vieții

Or. es

Amendamentul 451
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă statele membre să 
combată discriminarea sexuală, în cazul 
căreia tații nu au dreptul legal de a 
proteja viața copilului lor nenăscut sau 
chiar de a ști de existența lui, ceea ce 
conduce la o situație de adversitate gravă 
între sexe și la un risc crescut de violență 
în cuplu;

Or. en
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Amendamentul 452
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază că există o serie de legături 
între prostituție și traficul de ființe umane 
și recunoaște că prostituția – atât în UE, 
cât și la nivel global – încurajează traficul 
de femei vulnerabile și de minori;

Or. pt

Amendamentul 453
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să își 
exercite competența în domeniul SRHR 
prin eforturi de protejare a drepturilor 
omului, în special a dreptului la sănătate, 
și să pună în aplicare o gamă largă de 
servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă, asigurând respectarea 
principiului non-regresului;

eliminat

Or. es

Amendamentul 454
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

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, asigurând 
respectarea principiului non-regresului;

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare deplină, respectare și 
îndeplinire a drepturilor omului, în special 
a dreptului la sănătate, în ceea ce privește 
SRHR, pentru a garanta o gamă largă de 
servicii de sănătate sexuală și reproductivă 
disponibile pentru toți, accesibile, inclusiv 
din punct de vedere financiar, de înaltă 
calitate și nediscriminatorii, cu scopul de 
a asigura respectarea principiului non-
regresului în conformitate cu dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
condamnă orice încercare de a limita 
accesul la SRHR prin legi restrictive; 
afirmă cu hotărâre că negarea accesului 
la SRHR este o formă de violență pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 455
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, asigurând 
respectarea principiului non-regresului;

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, cum ar fi 
tratamentele de fertilitate și tratamentul 
bolilor genetice cu conservarea gameților, 
asigurând respectarea principiului non-
regresului, inclusiv pentru persoanele care 
trebuie să călătorească pentru a beneficia 
de tratament, precum rezidenții zonelor 
îndepărtate și ai regiunilor 
ultraperiferice;

Or. pt
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Amendamentul 456
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, 
asigurând respectarea principiului non-
regresului;

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul sănătății sexuale 
și reproductive prin eforturi de protejare a 
drepturilor omului, în special a dreptului la 
sănătate;

Or. it

Amendamentul 457
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, asigurând 
respectarea principiului non-regresului;

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a drepturilor copilului de a avea 
un tată și o mamă atunci când este 
conceput, a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, asigurând 
respectarea principiului non-regresului;

Or. fr

Amendamentul 458
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
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Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, asigurând 
respectarea principiului non-regresului;

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă;

Or. fr

Amendamentul 459
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, asigurând 
respectarea principiului non-regresului;

17. invită statele membre să își exercite 
competența în domeniul SRHR prin 
eforturi de protejare a drepturilor omului, 
în special a dreptului la sănătate, și să pună 
în aplicare o gamă largă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă;

Or. en

Amendamentul 460
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită statelor membre să facă 
schimb de bune practici în mod regulat și 
să se angajeze la o convergență 
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ascendentă și la armonizarea drepturilor 
femeilor, inclusiv a sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente 
(SRHR); solicită Consiliului să instituie o 
formațiune privind egalitatea de gen, care 
să reunească miniștri și secretari de stat 
responsabili de egalitatea de gen într-un 
singur forum specific, pentru a stabili 
măsuri comune și concrete cu scopul de a 
aborda provocările din domeniul 
drepturilor femeilor și al egalității de gen, 
inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente (SRHR), și de a 
asigura faptul că aspectele legate de 
egalitatea de gen sunt dezbătute la cel mai 
înalt nivel politic;

Or. en

Amendamentul 461
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită statelor membre să 
reevalueze accesul neîngrădit la avort ca 
mijloc de planificare familială, atunci 
când declinul demografic dramatic, 
sănătatea mintală și fizică a femeilor, 
armonia între sexe și rolul vindecător, nu 
dăunător, al profesiilor noastre medicale 
sunt supuse unui risc serios; încurajează, 
de asemenea, investițiile în serviciile de 
adopție, care aduc beneficii 
incomensurabile cuplurilor fără copii și 
oferă sprijin mamelor gravide cu o 
sarcină neplanificată;

Or. en

Amendamentul 462
Sandra Pereira
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre să 
crească gradul de conștientizare în rândul 
femeilor cu privire la importanța 
controalelor regulate și să se asigure că 
serviciile de sănătate publică pun la 
dispoziție controale precum mamografii și 
ecografii mamare, teste citologice și 
osteodensiometrii;

Or. pt

Amendamentul 463
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită statele membre să integreze 
accesul la serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă în răspunsurilor lor la 
pandemia de COVID-19 și să asigure 
continuitatea furnizării unei game 
complete de servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă în toate circumstanțele;

Or. en

Amendamentul 464
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită statele membre să își 
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exercite competențele în materie de 
sănătate, să se angajeze să apere 
drepturile omului, în special printr-un 
angajament prioritar de a apăra viața;

Or. es

Amendamentul 465
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază consecințele extrem de 
dăunătoare și diverse ale violenței pe 
criterii de gen asupra sănătății, 
demonstrându-se faptul că această formă 
de violență are potențialul de a conduce la 
consecințe grave asupra sănătății fizice și 
mintale, inclusiv la tulburări ginecologice 
și la efecte negative asupra sarcinii;

Or. en

Amendamentul 466
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită statelor membre să pună în 
aplicare măsuri eficace de reglementare și 
de asigurare a respectării legislației, care 
să asigure faptul că refuzul lucrătorilor 
din domeniul sănătății de a furniza 
servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă din motive religioase sau 
legate de conștiință nu pune în pericol 
accesul în timp util al femeilor la servicii 
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de îngrijire în domeniul de sănătate 
sexuală și reproductivă;

Or. en

Amendamentul 467
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită protecția corespunzătoare 
a femeilor victime ale violenței domestice, 
prin creșterea resurselor de stat și prin 
acțiuni eficiente în acest scop;

Or. pt

Amendamentul 468
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe drepturile omului pentru a face față 
provocărilor demografice, asigurându-se 
că fiecare rezident al UE își poate realiza 
pe deplin SRHR, și să se opună celor care 
utilizează SRHR pentru a submina 
valorile UE și democrația;

eliminat

Or. it

Amendamentul 469
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe drepturile omului pentru a face față 
provocărilor demografice, asigurându-se 
că fiecare rezident al UE își poate realiza 
pe deplin SRHR, și să se opună celor care 
utilizează SRHR pentru a submina 
valorile UE și democrația;

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să ia act de situația 
demografică dramatică din Uniunea 
Europeană, care decurge dintr-o criză 
demografică și din subevaluarea 
paternității și a familiei; solicită 
recuperarea valorilor tradiționale ale 
Uniunii Europene;

Or. es

Amendamentul 470
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe drepturile omului pentru a face față 
provocărilor demografice, asigurându-se că 
fiecare rezident al UE își poate realiza pe 
deplin SRHR, și să se opună celor care 
utilizează SRHR pentru a submina valorile 
UE și democrația;

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe drepturile omului pentru a face față 
provocărilor demografice, asigurându-se că 
fiecare rezident al UE, inclusiv cei care 
locuiesc în zone mai îndepărtate, cum ar 
fi regiunile ultraperiferice, își poate 
realiza pe deplin SRHR, și să se opună 
celor care utilizează SRHR pentru a 
submina valorile UE și democrația;

Or. pt

Amendamentul 471
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 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe drepturile omului pentru a face față 
provocărilor demografice, asigurându-se că 
fiecare rezident al UE își poate realiza pe 
deplin SRHR, și să se opună celor care 
utilizează SRHR pentru a submina valorile 
UE și democrația;

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe dovezi și pe drepturile omului pentru a 
face față provocărilor demografice din UE, 
asigurându-se că fiecare rezident al UE își 
poate realiza pe deplin SRHR, să aibă în 
vedere, în mod special, persoanele care 
utilizează SRHR pentru a submina valorile 
UE și democrația și să se opună acestora;

Or. en

Amendamentul 472
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe drepturile omului pentru a face față 
provocărilor demografice, asigurându-se că 
fiecare rezident al UE își poate realiza pe 
deplin SRHR, și să se opună celor care 
utilizează SRHR pentru a submina valorile 
UE și democrația;

18. invită comisara pentru democrație 
și demografie să adopte o abordare bazată 
pe drepturile omului pentru a face față 
provocărilor demografice, asigurându-se că 
fiecare rezident al UE își poate realiza pe 
deplin SRHR, și să se opună celor care 
utilizează SRHR pentru a ataca 
suveranitatea statelor membre și 
democrația națională;

Or. fr

Amendamentul 473
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 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de 
sănătate publică;

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze SRHR ca parte esențială a 
respectării dreptului la sănătate, 
siguranță și egalitate de gen, să 
monitorizeze și să promoveze punerea 
deplină în aplicare a ODD 3 în UE, 
inclusiv a obiectivului 3.7, utilizând 
cadrul de indicatori la nivel global al 
ONU; o invită pe aceasta ca, în 
parteneriat cu statele membre, să 
colecteze date sistematice, comparabile și 
defalcate și să realizeze studii pentru a 
măsura mai bine inegalitățile de gen din 
domeniul sănătății și necesitățile 
nesatisfăcute în materie de acces la 
serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă în UE, având o perspectivă 
intersecțională, să promoveze informațiile 
și educația în domeniul sănătății, inclusiv 
al SRH, să sprijine și să armonizeze 
sistemele și politicile naționale de sănătate 
cu scopul de a reduce inegalitățile în 
materie de sănătate în interiorul statelor 
membre și între acestea și să includă 
intervențiile SRHR în programul „UE 
pentru sănătate”, pentru a sprijini 
acțiunile statelor membre și ale 
organizațiilor societății civile din 
domeniul SRHR în asigurarea accesului 
deplin la serviciile SRHR prin intermediul 
acestui program;

Or. en

Amendamentul 474
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
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protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de 
sănătate publică;

protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de 
sănătate publică; subliniază nevoia de a 
stimula considerabil investițiile în 
serviciile publice, în special în serviciile 
de asistență medicală, educație și 
transport, pentru a satisface nevoile 
populației și a contribui la independența, 
egalitatea și emanciparea femeilor;

Or. pt

Amendamentul 475
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de 
sănătate publică;

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de 
sănătate publică, respectând în același 
timp suveranitatea statelor membre în 
acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 476
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de 
sănătate publică;

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze sănătatea sexuală și 
reproductivă;

Or. it
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Amendamentul 477
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de 
sănătate publică;

19. invită comisara pentru sănătate și 
siguranță alimentară să promoveze și să 
protejeze diferitele dimensiuni ale 
sănătății umane, și anume: fizică, 
spirituală, psihologică, emoțională, 
socială și afectivă, ca pe un tot intrinsec;

Or. es

Amendamentul 478
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

eliminat

Or. it

Amendamentul 479
Predrag Fred Matić, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, 
Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
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includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

includă în punerea în aplicare a strategiei 
UE în materie de egalitate de gen și a 
Strategiei UE privind egalitatea pentru 
persoanele LGBTIQ, să condamne ferm 
regresul în ceea ce privește drepturile 
femeilor și să elaboreze măsuri concrete 
de combatere a acestuia, să recunoască 
legăturile intrinseci dintre realizarea 
SRHR și asigurarea egalității de gen și 
combaterea violenței pe criterii de gen, să 
monitorizeze și să promoveze punerea 
deplină în aplicare a ODD 5 în UE, 
inclusiv a obiectivului 5.6, să integreze cu 
succes perspectiva de gen în toate 
politicile UE și să sprijine activitățile 
organizațiilor societății civile din 
domeniul SRHR;

Or. en

Amendamentul 480
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen; subliniază că 
orice strategie de egalitate ar trebui să 
abordeze toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv regresul 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
a femeilor și drepturile aferente și 
încălcarea acestora; reiterează nevoia de 
a acorda prioritate accesului la asistență 
medicală și servicii publice, în special 
accesului la servicii de avort și la sprijin 
psihologic pentru femeile victime ale 
violenței;

Or. pt
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Amendamentul 481
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

20. invită comisara pentru egalitate să 
condamne ferm regresul în ceea ce 
privește drepturile femeilor și să elaboreze 
măsuri concrete de combatere a acestuia; 
salută recenta strategie a UE în materie de 
egalitate de gen și strategiile pentru 
persoanele LGBTIQ și solicită punerea 
lor efectivă în aplicare;

Or. en

Amendamentul 482
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

20. invită comisara pentru egalitate să 
faciliteze și să promoveze schimbul de 
bune practici între statele membre și 
părțile interesate cu privire la aspectele de 
gen ale sănătății, inclusiv SRHR, și să 
faciliteze sinergiile dintre programul „UE 
pentru sănătate” și strategia UE în 
materie de egalitate de gen;

Or. en

Amendamentul 483
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20.  invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

20. invită comisara pentru egalitate să 
elimine orice trimitere la egalitatea de gen 
având drept obiectiv includerea 
perspectivei de gen, care, în loc să afirme 
diferențele dintre bărbați și femei din 
punctul de vedere al sexului, accentuează 
conflictul legat de identitatea personală;

Or. es

Amendamentul 484
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
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 
includă în punerea în aplicare a strategiei 
UE în materie de egalitate de gen și a 
Strategiei UE privind egalitatea pentru 
persoanele LGBTIQ;

Or. en

Amendamentul 485
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR și să le 

20. invită comisara pentru egalitate să 
promoveze și să protejeze SRHR prin 



AM\1220585RO.docx 89/98 PE662.097v01-00

RO

includă în următoarea strategie a UE în 
materie de egalitate de gen;

punerea în aplicare a strategiei UE în 
materie de egalitate de gen;

Or. en

Amendamentul 486
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare situațiile de urgență, precum 
cea provocată de pandemia de COVID-19, 
inclusiv impactul acestora asupra 
considerentelor de gen ale asistenței 
medicale, cum ar fi SRHR, în politicile 
sale privind sănătatea, de exemplu 
programul „UE pentru sănătate”, Planul 
UE de combatere a cancerului, precum și 
Strategia UE în domeniul sănătății; invită 
Comisia și Consiliul să abordeze aspectele 
legate de sănătate ale Strategiei privind 
egalitatea de gen 2020-2025 în programul 
„UE pentru sănătate”, cum ar fi SRHR ca 
parte integrantă a sănătății, un drept 
fundamental al omului și aspect esențial 
pentru bunăstarea oamenilor și pentru 
promovarea egalității de gen; solicită să 
fie stimulate investițiile în servicii 
esențiale pentru egalitatea de gen și ca în 
programul „UE pentru sănătate” să se 
includă experți în domeniul sănătății și 
echilibrul de gen;

Or. en

Amendamentul 487
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
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Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază importanța furnizorilor 
din domeniul sănătății sexuale și 
reproductive în asigurarea unei game 
cuprinzătoare de servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă, inclusiv servicii 
de sănătate fizică și mintală deopotrivă; 
încurajează statele membre să ia în 
considerare circumstanțele lor unice 
atunci când planifică furnizarea de 
asistență medicală în general;

Or. en

Amendamentul 488
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită comisara pentru 
parteneriate internaționale să sprijine 
Consensul european privind dezvoltarea 
și ODD, în special obiectivele 3.7 și 5.6, 
pentru a se asigura că SRHR rămân o 
prioritate de dezvoltare în toate activitățile 
externe ale UE;

eliminat

Or. it

Amendamentul 489
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită comisara pentru 
parteneriate internaționale să sprijine 

eliminat
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Consensul european privind dezvoltarea 
și ODD, în special obiectivele 3.7 și 5.6, 
pentru a se asigura că SRHR rămân o 
prioritate de dezvoltare în toate activitățile 
externe ale UE;

Or. es

Amendamentul 490
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, 
Vera Tax, Miroslav Číž, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită comisara pentru parteneriate 
internaționale să sprijine Consensul 
european privind dezvoltarea și ODD, în 
special obiectivele 3.7 și 5.6, pentru a se 
asigura că SRHR rămân o prioritate de 
dezvoltare în toate activitățile externe ale 
UE;

21. invită comisara pentru parteneriate 
internaționale să sprijine Consensul 
european privind dezvoltarea și ODD, în 
special obiectivele 3.7, 5.6 și 16, pentru a 
se asigura că SRHR rămân o prioritate de 
dezvoltare în toate activitățile și relațiile 
externe ale UE; salută limbajul ferm cu 
privire la SRHR din noul Plan de acțiune 
pentru egalitatea de gen III și subliniază 
că este nevoie să se acorde prioritate 
eliminării tuturor obstacolelor din calea 
accesului la serviciile SRHR; invită 
comisara pentru parteneriate 
internaționale să condamne ferm „regula 
călușului mondial” (global gag rule);

Or. en

Amendamentul 491
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită comisara pentru parteneriate 
internaționale să sprijine Consensul 
european privind dezvoltarea și ODD, în 
special obiectivele 3.7 și 5.6, pentru a se 
asigura că SRHR rămân o prioritate de 
dezvoltare în toate activitățile externe ale 
UE;

21. invită comisara pentru parteneriate 
internaționale să sprijine Consensul 
european privind dezvoltarea și ODD, în 
special obiectivele 3.7 și 5.6, pentru a se 
asigura că SRHR rămân o prioritate de 
dezvoltare în toate activitățile externe ale 
UE; salută angajamentul de a promova 
SRHR în noul Plan de acțiune pentru 
egalitatea de gen III și invită comisara 
pentru parteneriate internaționale să 
propună măsuri concrete pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 492
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită comisara pentru parteneriate 
internaționale să sprijine Consensul 
european privind dezvoltarea și ODD, în 
special obiectivele 3.7 și 5.6, pentru a se 
asigura că SRHR rămân o prioritate de 
dezvoltare în toate activitățile externe ale 
UE;

21. invită comisara pentru parteneriate 
internaționale să sprijine Consensul 
european privind dezvoltarea și ODD, în 
special obiectivele 3.7 și 5.6, pentru a se 
asigura că SRHR rămân o prioritate de 
dezvoltare în toate activitățile și relațiile 
externe ale UE, în special în noul Plan de 
acțiune pentru egalitatea de gen III;

Or. en

Amendamentul 493
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, 
Heléne Fritzon, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită comisarul pentru 
promovarea modului nostru de viață 
european să se asigure că noul trimis 
special pentru promovarea libertății 
religioase și de convingere este dedicat 
unei abordări bazate pe drepturile omului, 
respectând astfel sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, și 
eforturilor comune de a garanta dreptul 
la sănătate pentru toți, în UE și la nivel 
mondial, fără nicio discriminare;

Or. en

Amendamentul 494
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită comisarul pentru 
gestionarea crizelor să includă o 
perspectivă privind egalitatea de gen în 
ajutorul umanitar al UE și al statelor 
membre și o perspectivă asupra sănătății 
sexuale și reproductive și drepturilor 
aferente, întrucât accesul la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă este o 
necesitate de bază pentru persoanele 
aflate în contexte umanitare;

Or. en

Amendamentul 495
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
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Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 496
Predrag Fred Matić, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Miroslav Číž, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor;

22. invită Comisia să condamne ferm 
regresul drepturilor femeilor și să își 
intensifice acțiunile de combatere a 
acestuia; invită Comisia și statele membre 
să își intensifice sprijinul pentru 
drepturile femeilor și organizațiile care 
activează în domeniul SRHR în UE, care 
sunt actori-cheie pentru societățile în care 
există egalitate de gen și furnizori 
esențiali de servicii și informații privind 
SRH, și, în special, sprijinul financiar 
prin programul „Drepturi și valori”, a 
cărui finanțare ar trebui să crească 
semnificativ, astfel cum a solicitat 
Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 497
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor;

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor și să acorde sprijin 
politic și financiar apărătorilor 
drepturilor omului, organizațiilor 
societății civile și furnizorilor de asistență 
medicală care depun eforturi pentru 
promovarea SRHR, în special celor care 
își desfășoară activitatea în contexte 
dificile în Europa, inclusiv în statele 
membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 498
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor;

22. invită Comisia să condamne ferm 
regresul drepturilor femeilor, să își 
utilizeze pe deplin competența și să își 
intensifice acțiunile de combatere a 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 499
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor;

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a oricărui tip de 
discriminare în privința drepturilor 
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femeilor;

Or. it

Amendamentul 500
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
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor;

22. invită Comisia să își intensifice 
acțiunile de combatere a regresului 
drepturilor femeilor și al SRHR;

Or. en

Amendamentul 501
Predrag Fred Matić, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 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, 
Miroslav Číž

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să se asigure că 
furnizarea de servicii SRHR nu este 
limitată sau revocată sub pretextul 
pandemiei de COVID-19 și să recunoască 
faptul că SRHR constituie o parte 
integrantă a drepturilor fundamentale ale 
omului și, ca atare, o prioritate în cursul 
actualei crize sanitare și după aceasta; 
invită Comisia să organizeze schimburi 
regulate de bune practici și acțiuni de 
învățare reciprocă între statele membre 
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privind garantarea accesului la SRHR, cu 
implicarea experților și a organizațiilor 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 502
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită Comisia să pună în aplicare 
integrarea dimensiunii de gen în buget 
prin toate instrumentele CFM 2021-2027, 
inclusiv prin programul „Drepturi și 
valori”, prin Fondul social european Plus 
și prin Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională;

Or. en

Amendamentul 503
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. invită Comisia să ia măsuri 
concrete pentru protejarea SRHR, 
începând cu desemnarea unui trimis 
special al UE privind sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente și cu 
adăugarea unui capitol special privind 
situația actuală a SRHR în Raportul 
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anual al UE privind drepturile omului și 
democrația;

Or. en


