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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Oviedokonventionen og artikel 3 og 4 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015,

A. der henviser til, at retten til livet er altoverskyggende i henhold til artikel 2 i chartret om 
grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at medlemsstaterne skal overholde alle retsstatens standarder, således at 
retssikkerhed, sandhed og demokrati kan blomstre i alle samfund;

C. der henviser til, at surrogatmoderskab fordømmes i årsberetningen om 
menneskerettigheder og demokrati i verden for 2015;

1. udtrykker bekymring over de globale befolkningsperspektiver, idet underbefolkning 
forventes at forårsage økonomiske kriser, ustabilitet og social uro; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at imødegå denne fare ved hjælp af demografivenlige 
politikker, der tilskynder til komplementaritet mellem kønnene og et positivt billede af 
familien;

2. bemærker, at kvindedrab, hvor fødte og ufødte piger kasseres, frarøver verden deres 
bidrag og skaber ubalance mellem kønnene, hvilket kan føre til vold mod kvinder, 
voldtægt og tvangsprostitution;

3. opfordrer de globale aktører og medlemsstaterne til at sætte en stopper for den 
vanskelige situation for kvinder og piger i hele verden, hvor de udsættes for 
menneskehandel og seksuelt misbrug; støtter bestræbelser på at redde og rehabilitere 
ofre og retsforfølge og reformere gerningsmænd;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme sundhedspleje, der er til 
gavn for patienterne; bemærker, at abort i denne forbindelse medfører skader, infertilitet 
og dødsfald hvert år; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og de internationale 
domstole til at retsforfølge lægefaglige personer, der ikke klinisk kan påvise den 
gavnlige virkning af den behandling, de yder;

5. understreger behovet for at respektere kvinders og pigers reproduktive kapacitet og 
dermed fordømme surrogatmoderskab;

6. opfordrer Kommissionen til at tackle fænomenet med unge kvinder, navnlig fra kristne 
mindretal, der i visse dele af verden tvinges til at gifte sig med ældre mænd uden for 
deres religion.


