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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0345/1 

Τροπολογία  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία των γυναικών 

συνδέεται με πολλαπλά ανθρώπινα 

δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος 

προστασίας από βασανιστήρια, του 

δικαιώματος στην υγεία, του δικαιώματος 

στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην 

εκπαίδευση και την απαγόρευση των 

διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι τα κράτη 

μέλη οφείλουν να σέβονται, να 

προστατεύουν και να τηρούν τα 

δικαιώματα που έχουν σχέση με την 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

όλων των γυναικών και κοριτσιών, χωρίς 

εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία· τονίζει, 

εν προκειμένω, ότι τα άτομα με αναπηρίες 

δικαιούνται να απολαμβάνουν όλα τα 

θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ισότιμη 

βάση με τους υπολοίπους· 

79. αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και τα 

δικαιώματά τους συνδέονται με πολλαπλά 

ανθρώπινα δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

στη ζωή, του δικαιώματος προστασίας από 

βασανιστήρια, του δικαιώματος στην 

υγεία, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, 

του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την 

απαγόρευση των διακρίσεων· 

υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 

να σέβονται, να προστατεύουν και να 

τηρούν τα δικαιώματα που έχουν σχέση με 

την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

και τα λοιπά δικαιώματα όλων των 

γυναικών και κοριτσιών, χωρίς 

εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία· τονίζει, 

εν προκειμένω, ότι τα άτομα με αναπηρίες 

δικαιούνται να απολαμβάνουν όλα τα 

θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ισότιμη 

βάση με τους υπολοίπους· 

Or. en 



 

AM\1112053EL.docx  PE596.605v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.12.2016 A8-0345/2 

Τροπολογία  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 125 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

125. υπενθυμίζει τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι 

όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν 

ήδη λάβει μέτρα που συμβάλλουν στην 

προαγωγή και την καλύτερη προστασία 

των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, και έχουν 

υιοθετήσει νέες διαδικασίες νομικής 

αναγνώρισης του φύλου με σεβασμό προς 

τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων 

αυτών· καλεί την Επιτροπή και τους 

οργανισμούς της να συλλέξουν δεδομένα 

για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που αντιμετωπίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ και 

να ανταλλάξουν με τα κράτη μέλη 

βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 

προστασία των θεμελιωδών τους 

δικαιωμάτων, και ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να ενημερώνουν πλήρως τα άτομα 

ΛΟΑΔΜ σχετικά με τα δικαιώματά τους 

και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 

στο θέμα αυτό· καταδικάζει τις ιατρικές 

πρακτικές που παραβιάζουν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των διεμφυλικών και των 

μεσοφυλικών ατόμων· 

125. υπενθυμίζει τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι 

όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν 

ήδη λάβει μέτρα που συμβάλλουν στην 

προαγωγή και την καλύτερη προστασία 

των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, και έχουν 

υιοθετήσει νέες διαδικασίες νομικής 

αναγνώρισης του φύλου με σεβασμό προς 

τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων 

αυτών· καλεί την Επιτροπή και τους 

οργανισμούς της να συλλέξουν δεδομένα 

για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που αντιμετωπίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ και 

να ανταλλάξουν με τα κράτη μέλη 

βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 

προστασία των θεμελιωδών τους 

δικαιωμάτων, και ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να ενημερώνουν πλήρως τα άτομα 

ΛΟΑΔΜ σχετικά με τα δικαιώματά τους 

και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 

στο θέμα αυτό· καταδικάζει τις ιατρικές 

πρακτικές που παραβιάζουν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των διεμφυλικών και των 

μεσοφυλικών ατόμων· ενθαρρύνει τα 

κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις μη 

απαραίτητες ιατρικές θεραπευτικές 

αγωγές στα μεσοφυλικά παιδιά όταν 

αυτές οι θεραπευτικές αγωγές μπορούν να 

αναβληθούν, μέχρι το παιδί να είναι σε 
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θέση να δώσει συνειδητά τη συγκατάθεσή 

του·  
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7.12.2016 A8-0345/3 

Τροπολογία  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 125 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  125α. επισημαίνει ότι τα διεμφυλικά 

άτομα εξακολουθούν να θεωρούνται 

ψυχικά άρρωστα άτομα στην 

πλειονότητα των κρατών μελών, και 

ζητεί από τα κράτη μέλη να 

επανεξετάσουν τους εθνικούς καταλόγους 

ψυχικής υγείας, και να αναπτύξουν 

εναλλακτικά μοντέλα πρόσβασης που δεν 

εμπεριέχουν στιγματισμό, διασφαλίζοντας 

συγχρόνως ότι όλα τα διεμφυλικά άτομα 

θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση 

στην απαραίτητη από ιατρική άποψη 

περίθαλψη· επισημαίνει ότι η 

αναγκαστική στείρωση αποτελεί 

παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

επικροτεί την πρόσφατη έγκριση, από 

ορισμένα κράτη μέλη, νέων νομικών 

διαδικασιών αναγνώρισης φύλου που 

σέβονται περισσότερο τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Τροπολογία  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 125 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  125β. επικροτεί την πρωτοβουλία που 

ανέλαβε η Επιτροπή καταβάλλοντας 

προσπάθειες για τον αποχαρακτηρισμό 

των διεμφυλικών ατόμων ως ασθενών 

στην αναθεώρηση της διεθνούς 

ταξινόμησης των νόσων της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας· καλεί την Επιτροπή 

να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου 

να αποτραπεί το ενδεχόμενο η έμφυλη 

διαφοροποίηση στην παιδική ηλικία να 

μετατραπεί σε νέα διάγνωση στη διεθνή 

ταξινόμηση των νόσων· 

Or. en 

 

 


