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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

4.3.2015 A8-0015/13 

Τροπολογία  13 

Mariya Gabriel 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος όσον αφορά την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 47 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη 
δηµόσια υγεία, και συγκεκριµένα την 
παράγραφό του 7, σύµφωνα µε την οποία 
η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται 
χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών 
µελών όσον αφορά τη διαµόρφωση της 
πολιτικής τους στον τοµέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή 
υγειονοµικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης, 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

4.3.2015 A8-0015/14 

Τροπολογία  14 

Mariya Gabriel 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος όσον αφορά την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 47 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 
10ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε την 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώµατα1, 

 ________ 

1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Τροπολογία  15 

Mariya Gabriel 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος όσον αφορά την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Αδ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αδα. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόγραµµα δράσης της ∆ιεθνούς 
∆ιάσκεψης για τον Πληθυσµό και την 
Ανάπτυξη που διεξήχθη στο Κάιρο δίνει 
τον ορισµό της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωµάτων·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

4.3.2015 A8-0015/16 

Τροπολογία  16 

Mariya Gabriel 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Marc Tarabella 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 
 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος όσον αφορά την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 42 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  42α. καλεί τα κράτη µέλη και τους φορείς 
ρύθµισης των µέσων ενηµέρωσης να 
εξετάσουν τη θέση των γυναικών στα 
µέσα ενηµέρωσης, ιδίως δε στην 
τηλεόραση, τόσο από ποσοτική όσο και 
από ποιοτική άποψη, µεριµνώντας 
κυρίως για την αποτροπή προσβολών σε 
βάρος της γυναικείας αξιοπρέπειας, της 
διάδοσης στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο και της τάσης για υπερβολική 
σεξουαλικοποίηση των µικρών 
κοριτσιών· 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Τροπολογία  17 

Mariya Gabriel 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος όσον αφορά την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 43 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  43α. επισηµαίνει ότι η διατύπωση και 
εφαρµογή πολιτικών για την σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώµατα καθώς και την σεξουαλική 
εκπαίδευση αποτελεί αρµοδιότητα των 
κρατών µελών· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ 
µπορεί να συµβάλει στην προαγωγή 
βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των 
κρατών µελών· 

Or. en 

 

 


