
AM\1176809EL.docx PE631.714v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/12

Τροπολογία 12
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. θεωρεί ότι η πορνεία αποτελεί 
σοβαρή μορφή βίας και εκμετάλλευσης·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/13

Τροπολογία 13
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να μην αποφύγει 
να νομοθετήσει αναφορικά με το ζήτημα 
της πορνείας, όπου το δίκτυο των δραστών 
εμπορίας ανθρώπων επωφελείται από την 
ενιαία αγορά, και να θεσπίσει νομοθεσία 
για την παροχή οικονομικής βοήθειας που 
θα δίνει στα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να 
εγκαταλείψουν την πορνεία·

21. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
αξιολόγηση της κρατούσας κατάστασης 
αναφορικά με το ζήτημα της πορνείας 
στην ΕΕ, όπου το δίκτυο των δραστών 
εμπορίας ανθρώπων επωφελείται από την 
ενιαία αγορά, και να διαθέσει 
οικονομικούς πόρους σε προγράμματα 
που θα δίνουν στα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να 
ξεφύγουν από την πορνεία·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/14

Τροπολογία 14
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η διάρκεια της 
άδειας μητρότητας καθορίζεται βάσει της 
οικονομικής σφαίρας, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί 
παράγοντες και παράγοντες σχετικοί με 
την υγεία, που επηρεάζουν τόσο τις 
γυναίκες όσο και τα παιδιά·

25. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η διάρκεια της 
άδειας μητρότητας καθορίζεται βάσει της 
οικονομικής σφαίρας, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί 
παράγοντες και παράγοντες σχετικοί με 
την υγεία, που επηρεάζουν τόσο τις 
γυναίκες όσο και τα παιδιά· υπενθυμίζει 
ότι η προστασία των δικαιωμάτων 
μητρότητας, πατρότητας και των 
γονικών δικαιωμάτων συνοδεύεται από 
την προστασία των εργασιακών 
δικαιωμάτων και την ασφάλεια της 
εργασίας·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/15

Τροπολογία 15
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. συνιστά στα κράτη μέλη, στην 
Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, να συμπεριλάβουν ως 
αναφορά τη σύσταση της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας για τον αποκλειστικό 
θηλασμό του παιδιού κατά τους πρώτους 
έξι μήνες της ζωής του και να 
εναρμονίσουν την άδεια μητρότητας και 
πατρότητας με την εν λόγω σύσταση· 
συνιστά, επιπλέον, η προβλεπόμενη από 
την οδηγία άδεια να πληρώνεται σε 
ποσοστό 100 %, ούτως ώστε οι γονείς του 
παιδιού να μην αντιμετωπίζουν 
οικονομική στέρηση·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/16

Τροπολογία 16
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί στοχευμένες πρωτοβουλίες για 
την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών 
και την αντιμετώπιση του διαχωρισμού 
των φύλων και της πρόσβασης των 
γυναικών στις αγορές εργασίες, ιδίως 
στους κλάδους της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, της ψηφιοποίησης, 
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών, 
ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ των φύλων·

27. ζητεί στοχευμένες πρωτοβουλίες για 
την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών 
και την αντιμετώπιση του διαχωρισμού 
των φύλων και της πρόσβασης των 
γυναικών στις αγορές εργασίες, ιδίως 
στους κλάδους της ψηφιοποίησης, των 
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών, ούτως 
ώστε να καταπολεμηθεί το ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των φύλων·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/17

Τροπολογία 17
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να αναληφθεί πραγματική δράση 
προκειμένου να εξαλειφθούν οι 
μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά 
την κοινωνική και οικονομική θέση των 
γυναικών·

29. ζητεί να αναληφθεί πραγματική δράση 
προκειμένου να εξαλειφθούν οι 
μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά 
την κοινωνική και οικονομική θέση των 
γυναικών· τονίζει ότι η προάσπιση και η 
ενεργός επιβολή των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, η αύξηση των 
μισθών, η απαγόρευση όλων των μορφών 
επισφαλούς απασχόλησης και η ρύθμιση 
των εργασιακών δικαιωμάτων είναι 
ζωτικής σημασίας για την κάλυψη του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/18

Τροπολογία 18
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί από το Συμβούλιο την απεμπλοκή 
της οδηγίας για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
(οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια), προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημαντική ανισορροπία 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στη 
διαδικασία λήψης οικονομικών 
αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο·

33. ζητεί από το Συμβούλιο την απεμπλοκή 
της οδηγίας για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
(οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια), προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημαντική ανισορροπία 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στη 
διαδικασία λήψης οικονομικών 
αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο·  θεωρεί, 
ωστόσο, ότι η έγκριση της εν λόγω 
οδηγίας δεν αφορά, ούτε συμβάλλει, στην 
αντιμετώπιση των βασικών αιτίων των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών· καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την εφαρμογή ή την ενίσχυση 
της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
ισότητα και να ενσωματώσουν τις 
εργασιακές πολιτικές ως κεντρικό 
παράγοντα αντιμετώπισης των 
ανισοτήτων·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/19

Τροπολογία 19
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι πολέμιοι των 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και της 
αυτονομίας των γυναικών έχουν επηρεάσει 
σημαντικά την εθνική νομοθεσία και 
πολιτική, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
επιδιώκοντας την υπονόμευση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην υγεία και 
την αναπαραγωγή, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση στον οικογενειακό 
προγραμματισμό και την αντισύλληψη, 
καθώς και τις απόπειρες περιορισμού ή 
άρσης του δικαιώματος εθελοντικής 
διακοπής της κύησης· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη θέσπισης πολιτικών για την 
προστασία της μητρότητας και της 
ιδιότητας του γονέα, οι οποίες να 
εξασφαλίζουν ισχυρή εργασιακή και 
κοινωνική προστασία, παράλληλα με 
πολιτικές που να παρέχουν υποδομές 
οικογενειακής στήριξης, εγκαταστάσεις 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδα 
κατ’ οίκον για τους ασθενείς ή τους 
ηλικιωμένους·

39.  εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι πολέμιοι των 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και της 
αυτονομίας των γυναικών έχουν επηρεάσει 
σημαντικά την εθνική νομοθεσία και 
πολιτική, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
επιδιώκοντας την υπονόμευση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην υγεία και 
την αναπαραγωγή, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση στον οικογενειακό 
προγραμματισμό και την αντισύλληψη, 
καθώς και τις απόπειρες περιορισμού ή 
άρσης του δικαιώματος εθελοντικής 
διακοπής της κύησης· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη θέσπισης πολιτικών για την 
προστασία της μητρότητας και της 
ιδιότητας του γονέα, οι οποίες να 
εξασφαλίζουν ισχυρή εργασιακή και 
κοινωνική προστασία, παράλληλα με 
δημόσιες πολιτικές που να παρέχουν 
υποδομές οικογενειακής στήριξης, 
εγκαταστάσεις προσχολικής εκπαίδευσης 
και φροντίδα κατ’ οίκον για τους ασθενείς 
ή τους ηλικιωμένους·

Or. pt
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.2.2019 B8-0096/20

Τροπολογία 20
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes 
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την παροχή ολοκληρωμένης 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλους 
τους νέους· θεωρεί ότι οι ευρύτερες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές αποτελούν 
βασικά εργαλεία για την πρόληψη κάθε 
μορφής βίας, και ειδικότερα της βίας με 
βάση το φύλο, ιδίως στην εφηβεία·

42. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την παροχή ολοκληρωμένης 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλους 
τους νέους η οποία θα ενσωματωθεί στα 
σχολικά προγράμματα ως ειδικό μάθημα· 
θεωρεί ότι οι ευρύτερες εκπαιδευτικές 
στρατηγικές αποτελούν βασικά εργαλεία 
για την πρόληψη κάθε μορφής βίας, και 
ειδικότερα της βίας με βάση το φύλο, ιδίως 
στην εφηβεία·

Or. pt


