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Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου
Μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού
((2007/2093(INI))

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UNICEF σχετικά με την 
προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίου,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός θεσμός στην κοινωνία για την επιβίωση, την 
προστασία και την ανάπτυξη του παιδιού είναι η οικογένεια,

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για 
την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, 
την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και 
την εκμάθηση των υποχρεώσεών τους, και άρα πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια υποστήριξης των οικογενειών μέ κατάλληλες δημόσιες πολιτικές, αλλά 
ότι, ελλείψει ενός τέτοιου πλαισίου, όλα τα παιδιά πρέπει, σύμφωνα με τη ΣΔΠ και 
σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
την οποία έχει υπογράψει η Επιτροπή, να μπορούν να απολαύουν μιας προστασίας 
που θα αναπληρώνει το οικογενειακό περιβάλλον και θα εξασφαλίζει την πλήρη 
ανάπτυξή τους χωρίς κανενός είδους διάκριση,

Or. pt

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για 
την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, 
την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και 
την εκμάθηση των υποχρεώσεών τους, αλλά ότι, ελλείψει ενός τέτοιου πλαισίου, όλα 
τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ορφανών, των αστέγων και των παιδιών των 
προσφύγων πρέπει, σύμφωνα με τη ΣΔΠ, να μπορούν να απολαύουν μιας προστασίας 
που θα αναπληρώνει το οικογενειακό περιβάλλον και θα εξασφαλίζει την πλήρη 
ανάπτυξή τους χωρίς κανενός είδους διάκριση,

Or. nl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για 
την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, εξασφαλίζοντας την υγιή ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς τους, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, την απόκτηση των 
απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκμάθηση των 
υποχρεώσεών τους, αλλά ότι, ελλείψει ενός τέτοιου πλαισίου, όλα τα παιδιά πρέπει, 
σύμφωνα με τη ΣΔΠ, να μπορούν να απολαύουν μιας προστασίας που θα 
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αναπληρώνει το οικογενειακό περιβάλλον και θα εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξή 
τους χωρίς κανενός είδους διάκριση,

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 
πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές που θεσπίζονται με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1989 σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ηχάραξη πολιτικής με γνώμονα τα δικαιώματα του παιδιού 
σημαίνει ότι τα παιδιά θα πρέπει να θεωρούνται ειδική ομάδα στην κοινωνία και 
όχι να λαμβάνεται ως δεδομένο ότι τα συμφέροντά τους είναι πάντοτε ταυτόσημα 
με τα συμφέροντα της οικογένειας, των γυναικών, της αγοράς εργασίας ή της 
κοινότητας,

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις παρατεταμένων συγκρούσεων μεταξύ των 
γονέων μετά από χωρισμό έχουν αρνητική επίδραση στα παιδιά,

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι (διαγραφή) παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, τα 
κορίτσια και οι γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων που επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία,

Or. en

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι  πρέπει να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των παιδιών ως
αυτόνομων νομικών προσωπικοτήτων και, παρά τα εθνικά και διεθνή 
νομοθετήματα, τα κορίτσια και οι γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών 
και οικονομικών ανισοτήτων που επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την υγεία,

Or. de

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικαιώματα των γυναικών 
είναι αδιαίρετα αλλά ότι, παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, τα κορίτσια και οι 
γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που 
επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως η ίση 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία, η ασφαλής διατροφή και το καθαρό νερό και 
τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των εφήβων·

Or. de
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικαιώματα της 
οικογένειας είναι αδιαίρετα αλλά ότι, παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, οι 
οικογένειες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων 
που επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους
(διαγραφή),

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικαιώματα των γυναικών
είναι αδιαίρετα αλλά ότι, παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, τα κορίτσια και οι 
γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που 
επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία, και ότι οι ανισότητες αυτές είναι 
ιδιαίτερα οξείες στην περίπτωση νέων και γυναικών με αναπηρία,

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ανδρών και γυναικών, πρέπει να αποτελούν 
απαραίτητη συνιστώσα της εκπαίδευσης κατά την παιδική ηλικία, και τη βάση 
όλων των άλλων σταδίων της ζωής,

Or. fr
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία να εισαχθεί η προοπτική του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές που αφορούν την παιδική ηλικία, δεδομένου ότι η 
ισότητα ανδρών και γυναικών αρχίζει με την αναγνώριση της ισότητας μεταξύ των 
νεαρών αγοριών και κοριτσιών ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους,

Or. es

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία παιδιών για να επιδοθούν στην επαιτεία ή για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό εξακολουθεί να παραμένει πρόβλημα στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην κατάσταση των μη συνοδευόμενων ανηλίκων, στα παιδιά με 
αναπηρία και στα παιδιά των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των 
προσφύγων,

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολικά απότομη διακοπή της στενότατης σχέσης 
μεταξύ του παιδιού και της μητέρας του κατά το πρώτο έτος της ηλικίας του 
μπορεί να γίνει αίτιο σοβαρών συναισθηματικών και ψυχολογικών ελλείψεων,

Or. fr
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Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Bγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις και η ευρωπαϊκή σύμβαση 
σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν ότι τα 
εγκαταλελειμένα ή ορφανά παιδιά δικαιούνται και οικογένεια και προστασία,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των 
μεταναστριών, τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων, με τη μορφή των λεγομένων 
εγκλημάτων τιμής, καταναγκαστικών γάμων, ακρωτηρισμού των γεννητικών 
οργάνων ή άλλων βιαιοτήτων, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση κανένα 
σκεπτικό πολιτιστικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει επ'ουδενί να 
γίνονται ανεκτές,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στην Ευρώπη εκτίθενται σε νεαρότατη ηλικία σε 
αναπαραστάσεις φρίκης, πορνογραφίας και βίας, και ότι η βία στα μέσα 
ενημέρωσης μπορεί να έχει καταστρεπτικές ψυχολογικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη, προβλήματα στα σχολείο και αυξημένη 
επιθετικότητα,

Or. de
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Bγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα τα λεγόμενα φονικά παιχνίδιαn που 
μεταφέρονται από τα παιδιά στα κινητά τηλέφωνα ως μικρά επεισόδια βίντεο ή 
που παίζονται εκείνη τη στιγμή, παιχνίδια που σε μαθαίνουν να σκοτώνεις μέσω 
προσομοίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα να σε παραλύουν  μπροστά στη βία και /η να 
σε παρωθούν στη βία, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε μιμητική διάπραξη 
εγκλημάτων,

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Bδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της επικίνδυνης και επιζήμιας κατανάλωσης 
οινοπνεύματος είναι έκδηλο στο επίπεδο της ΕΕ και οδηγεί σε ευρύ φάσμα 
προβλημάτων υγείας και κοινωνικής συμπεριφοράς, ειδικά για τις γυναίκες και τα 
παιδιά, με τη μορφή διαταραχών του εμβρύου λόγω αλκοόλ, ενδοοικογενειακής 
βίας ή παραμέλησης των παιδιών,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη B ε (νέα)

Bε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερα παιδιά πάσχουν από ασθένειες όπως 
η νευροδερμίτιδα και από αλλεργίες, καθώς και από αναπνευστικά προβλήματα και 
ηχορύπανση,

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Bστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των παιδιών 
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κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 26
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. τονίζει ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών φέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις· υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα των 
παιδιών αποτελούν μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη δεσμεύονται να τηρούν δυνάμει του εθνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 27
Παράγραφος -1 α (νέα)

-1a. τονίζει ότι η στρατηγική για τα παιδιά πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις 
τέσσερις βασικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού (UNCRC): α) προστασία έναντι των διακρίσεων κάθε μορφής, β) το 
καλύτερο συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικός παράγων, γ)το δικαίωμα στη ζωή 
και την ανάπτυξη, δ) το δικαίωμα να εκφράζει γνώμη και η γνώμη του αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε ζήτημα ή διαδικασία που αφορά το παιδί·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 28
Παράγραφος -1 β (νέα)

-1β. τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση με βάση τις ίσες ευκαρίες και την έλλειψη διακρίσεων· καλεί τα κράτη 
μέλη να κάνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για κάθε 
παιδί , εξασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας 
παιδεία και καθιστώντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικά διαθέσιμη και 
προσιτή σε όλους, ιδίως με την προοδευτική καθιέρωση της δωρεάν 
δευτεροβάθμιας παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά μέτρα για την 
εξασφάλιση ίσης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της θετικής διάκρισης, 
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συμβάλλουν στην επίτευξη ισότητας ευκαιριών και στην καταπολέμηση του 
αποκλεισμού, και διασφαλίζοντας τη σχολική φοίτηση, ιδίως για τα κορίτσια και τα 
παιδιά από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχεται πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά των μεταναστών και/ή των 
προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 29
Παράγραφος -1 γ (νέα)

-1γ. τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της άνευ όρων, ακόμη και της κατά προτεραιότητα 
πρόσβασης των κοριτσιών των μεταναστών στην παιδεία και την εκμάθηση 
γλωσσών, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ουσιαστική ένταξη 
στην κοινωνία και την επαγγελματική ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την 
υποχρεωτική γλωσσική κατάρτιση για τα κορίτσια των μεταναστών, ως τρόπο 
διευκόλυνσης της ένταξής τους αλλά και ως μέσο προστασίας τους από δυσμενείς 
διακρίσεις στην οικογένεια και την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 30
Παράγραφος -1 δ (νέα)

-1δ. τονίζει ότι η απαγόρευση συμμετοχής των κοριτσιών στα αθλήματα, το κολύμπι 
και τη σχολική φοίτηση για λόγους πολιτιστικούς δεν δικαιολογείται με βάση καμιά 
κουλτούρα ή θρησκεία και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 31
Παράγραφος -1 ε (νέα)

-1ε. εκφράζει ανησυχία για τις πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος 
κοριτσιών από οικογένειες μεταναστών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν τις μαντήλες και την κάλυψη προσώπου και σώματος, τουλάχιστον 
στο δημοτικό σχολείο, ώστε να εμπεδωθεί σθεναρότερα το δικαίωμα να είναι 
κανείς παιδί και να εξασφαλισθεί το δικαίωμα γνήσιας και  ελεύθερης επιλογής σε 
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μεγαλύτερη ηλικία·

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να περιλαμβάνει την 
προώθηση συνθηκών διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις εγκύους ή 
θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των γυναικών 
σε προγεννητική και μεταγεννητική περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να μειωθεί η 
μητρική και παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη μητέρα 
στο παιδί·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez,

Τροπολογία 33
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει το δικαίωμα των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, στην υγεία και, 
ειδικότερα, στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των εφήβων κοριτσιών και 
τονίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού που θα πρέπει να 
προάγει συνθήκες διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις εγκύους ή 
θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των γυναικών 
σε προγεννητική και μεταγεννητική περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να μειωθεί η 
μητρική και παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη μητέρα 
στο παιδί·

Or. es

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 34
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού που 
θα πρέπει να προάγει συνθήκες διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις 
εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες και να απαιτεί την τήρηση της ισχύουσας 
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νομοθεσίας που εγγυάται τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών, καθώς και 
ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των γυναικών σε προγεννητική και 
μεταγεννητική δημόσια περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να μειωθεί η μητρική και 
παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη μητέρα στο παιδί·

Or. pt

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 35
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού που 
θα πρέπει να προάγει συνθήκες διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις 
εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των 
γυναικών σε προγεννητική και μεταγεννητική περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να 
μειωθεί η μητρική και παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη 
μητέρα στο παιδί· τονίζει τη ζωτική σημασία της άδειας μητρότητας για την 
ανάπτυξη του παιδιού, ιδίως λόγω της στενής επαφήςμε τη μητέρα του όχι μόνον 
κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του·

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 36
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. υπενθυμίζει ότι η οδηγία του Συμβουλίου 92/85/ΕΟΚ θεσπίζει εργασιακά 
δικαιώματα των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών, υποδηλώνοντας ότι οι 
εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να δισφαλίζουν ότι 
ούτε οι γυναίκες ούτε το αγέννητο παιδί εκτίθενται σε κίνδυνο υγείας στο χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 37
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων 
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κοριτσιών στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση σχετικά με τις υπηρεσίες 
αναπαραγωγικής υγείας·

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 38
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει (διαγραφή) το σημαντικό 
ρόλο της οικογένειας ως βασικού θεσμού στην κοινωνία για την επιβίωση, την 
προστασία και την ανάπτυξη του παιδιού· φρονεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών 
πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν 
το συνδυασμόεπαγγελματικής και  οικογενειακής ζωής και τα ωράρια εργασίας
καθώς και στις πολιτικές δημόσιας και/ή ιδιωτικής στήριξης προς τον πατέρα και τη 
μητέρα, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να μοιράζονται τις ευθύνες τους 
όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 39
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί το 
σημαντικό ρόλο της οικογένειας και να προάγει πολιτικές συνδυασμού της 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και πολιτικές δημόσιας και/ή 
ιδιωτικής στήριξης, πρωτίστως και κυρίως, προς τη μητέρα και τον πατέρα, ώστε να 
είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να μοιράζονται τις ευθύνες τους όσον αφορά τη 
διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των παιδιών·

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 40
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί το 
σημαντικό ρόλο της οικογένειας και να προάγει πολιτικές συνδυασμού της 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ιδίαίτερη προσοχή σε καταστάσεις 
όπου οι μητέρες ή τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία, καθώς και πολιτικές 
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δημόσιας και/ή ιδιωτικής στήριξης προς τα παιδιά και στον πατέρα και τη μητέρα, 
ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να μοιράζονται τις ευθύνες τους όσον 
αφορά τη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των παιδιών· εκφράζει ιδιαίτερη 
ανησυχία για τις προθέσεις της Επιτροπής όπως εμφανίζονται στην Πράσινη Βίβλο 
για την εργατική νομοθεσία1καθώς και για τις αρνητικές συνέπειες που θα 
μπορούσαν να έχουν για τη ζωή των οικογενειών των εργαζομένων και για τη ζωή 
των παιδιών·

Or. pt

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 41
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί το 
σημαντικό ρόλο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της μονογονεϊκής, και να 
προάγει πολιτικές συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς 
και πολιτικές δημόσιας και/ή ιδιωτικής στήριξης στον πατέρα και τη μητέρα, ώστε να 
είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να μοιράζονται τις ευθύνες τους όσον αφορά τη 
διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των παιδιών·

Or. hu

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 42
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί το 
σημαντικό ρόλο της οικογένειας και να προάγει πολιτικές συνδυασμού της 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και πολιτικές δημόσιας και/ή 
ιδιωτικής στήριξης στον πατέρα και τη μητέρα, ώστε να είναι σε θέση να 
αναλαμβάνουν και να μοιράζονται τις ευθύνες τους όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση 
και τη φροντίδα των παιδιών και ώστε να αναγνωρισθεί επίσης ότι όλο και 
μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζουν σε εναλλακτικές οικογενειακές δομές που δεν 
αντιστοιχούν στην παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια που αποτελείται από τη  
μητέρα, τον πατέρα και τα βιολογικά παιδιά που έχουν μεταξύ τους· 

Or. de

  
1 Πράσινη βίβλος της Επιτροπής, της 22 Νοεμβρίου 2006, με τίτλο 'Εκσυγχρονισμός της εργατικής 
νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα' (COM(2006)0708).
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 43
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. συστήνει την δημιουργία και επέκταση των τοπικών και περιφερειακών δικτύων με 
τη συμμετοχή αρχών της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των 
ΜΚΟ και των οργανώσεων προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, με στόχο 
την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, προστασίας και υποστήριξης στα παιδιά και τις 
οικογένειές τους·

Or. el

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 44
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προοπτική φύλου σε όλο το έργο της που 
αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, και να χρησιμοποιεί χωριστές στατιστικές 
κοριτσιών και αγοριών, καθώς τούτο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εξέλειψη κάθε μορφής διακρίσεων και βίας εναντίον των κοριτσιών·

Or. sv

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 45
Παράγραφος 2 α(νέα)

2α. υπογραμμίζει το ενδιαφέρον να συσταθούν στα κράτη μέλη κατάλληλες 
διαρθρώσεις που θα βοηθούν τα παιδιά και τους γονείς να προσαρμοσθούν στη νέα 
οικογενειακή τους κατάσταση·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 46
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέψουν στις εθνικές πολιτικές τους την 
καθιέρωση άδειας μητρότητας ενός έτους, που θα επιτρέπει στις μητέρες που το 
επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στον ζωτικό τους σύνδεσμο με το παιδί τους·
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Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 47
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. καλεί εξάλλου τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων 
για να μειωθούν οι περιπτώσεις εγκλεισμού σε ιδρύματα των εγκαταλελειμένων η 
ορφανών παιδιών, λύσεις όπως η εθνική ή διεθνής υιοθεσία, κάθε φορά που 
διακυβελυεται το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 48
Παράγραφος 2 δ (νέα)

2δ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δράσεις υπέρ των νεαρών ενηλίκων που 
βγαίνουν από τα ορφανοτροφεία και άλλα ιδρύματα, ώστε να μην αφήνονται στην 
τύχη τους από τα 18 τους χρόνια αλλά να τους παρέχονται συνοδευτικά μέτρα για 
να τους βοηθήσουν να καταστρώσουν σχέδια για το επαγγελματικό μέλλον τους και 
να διευκολύνουν την ένταξή τους στην κοινωνία·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 49
Παράγραφος 3

3. καταδικάζει όλες τις μορφές ωίας εναντίον των παιδιών· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να λάβουν αποτελεσματικά νομοθετικά και άλλα μέτρα για την πρόληψη και την 
εξάλειψη κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό και 
δημόσιο χώρο, όπως η σωματική, πνευματική, ψυχολογική και σεξουαλικς βία, τα 
βασανιστήρια, η κακοποίσηση και εκμετάλλευση παιδιών, η ομηρεία, η εμπορία ή 
η πώληση παιδιών και των οργάνων τους, η ενδοοικογενειακή βία, (διαγραφή), η 
παιδική πορνογραφία, η παιδική πορνεία, η παιδεραστία, η σεξουαλική 
εκμετάλλευση ή οι καταστροφικές παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι 
και τα εγκλήματα τιμής, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που 
είναι τα κορίτσια και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές 
μειονότητες και τα κορίτσια με αναπηρία·
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Or. en

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 50
Παράγραφος 3

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την (διαγραφή) πρόληψη και την 
ποινικοποίηση κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό και 
δημόσιο χώρο, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σωματεμπορία, η παιδική 
πορνογραφία, η σεξουαλική εκμετάλλευση ή οι καταστροφικές παραδοσιακές 
πρακτικές όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι 
καταναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα τιμής, ενισχύοντας π.χ. την ευαισθησία 
των ιατρών και διασφαλίζοντας ότι τα εγκλήματα θα τιμωρούνται συστηματικά
δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευάλωτες ομάδες που είναι τα κορίτσια και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που 
προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες και τα κορίτσια με αναπηρία·

Or. de

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 51
Παράγραφος 3

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συλλογή στοιχείων (χωριστά ανά 
ηλικία και φύλο), την πρόληψη και την ποινικοποίηση κάθε είδους βίας που 
διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, όπως η 
ενδοοικογενειακή βία, η σωματεμπορία, η παιδική πορνογραφία, η σεξουαλική 
εκμετάλλευση ή οι καταστροφικές παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι 
και τα εγκλήματα τιμής, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που 
είναι τα κορίτσια και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές 
μειονότητες και τα κορίτσια με αναπηρία·

Or. nl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 52
Παράγραφος 3

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συλλογή στοιχείων, την πρόληψη και 
την ποινικοποίηση κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό 
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και δημόσιο χώρο, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σωματεμπορία και το εμπόριο 
παιδιών, η παιδική πορνογραφία, η σεξουαλική εκμετάλλευση ή οι καταστροφικές 
παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των 
γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα τιμής, επιδεικνύοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που είναι τα κορίτσια και οι μετανάστριες, οι 
γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες και τα κορίτσια με αναπηρία·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 53
Παράγραφος 3

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συλλογή στοιχείων, την πρόληψη και 
την ποινικοποίηση κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό 
και δημόσιο χώρο, όπως η βία στο χώρο εργασίας, στο σπίτι και στα μέσα 
ενημέρωσης, η σωματεμπορία, η παιδική πορνογραφία, η σεξουαλική εκμετάλλευση 
ή οι καταστροφικές παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα 
τιμής, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που είναι τα κορίτσια 
και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες και τα 
κορίτσια με αναπηρία·

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 54
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί από τα κράτη μέλη είτε να εφαρμόσουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις 
σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών, είτε να 
εγκρίνουν νόμους για τη δίωξη όλων όσοι  προβαίνουν σε ακρωτηριασμό 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 55
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την υποχρεωτική καταγραφή, από τους 
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εργαζομένους στον τομέα της υγείας, όλων των περιστατικών ακρωτηριασμού 
γεννητικών οργάνων των γυναικών, περιλαμβανομένης της καταγραφής 
περιστατικών όπου υπάρχουν υποψίες για ενδεχόμενο ακρωτηριασμό των 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 56
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατά παράδοση βία εις 
βάρος των γυναικών, να καταδικάσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των κοριτσιών μεταναστών που ενθαρρύνονται από την οικογένεια 
και να ελέγξουν ποιοι νόμοι μπορούν να εφαρμοσθούν προκειμένου να θεωρηθούν 
υπόλογα μέλη της οικογενείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποκαλούμενων 
εγκλημάτων τιμής·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 57
Παράγραφος 3 δ (νέα)

3δ. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να 
προστατεύσουν τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα ή για 
τα οποία υφίσταται ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος, με τη λήψη μέτρων όπως η παροχή 
εφικτών και προσβάσιμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να  δημιουργήσουν κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου για τον εντοπισμό και την 
υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 58
Παράγραφος 3 ε (νέα)

3ε. τονίζει ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένα στα πέντε παιδιά αντιμετωπίζουν 
τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι παιδιά και νεαρά άτομα 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό· εκφράζει ικανοποίηση για τα 
επείγοντα μέτρα που προτείνονται στην ανακοίνωση  της Επιτροπής "Προς μία 
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ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού", που καταδεικνύει το 
γεγονός ότι η παιδική φτώχεια αποτελεί διαρκές πρόβλημα· εκτιμά ότι θα πρέπει να 
δοθεί κατά προτεραιότητα προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην 
πρόληψη και εξάλειψη της παιδικής φτώχειας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι στην ανακοίνωση δεν τίθενται σαφείς ποσοτικοί στόχοι για την εξάλειψη της 
παιδικής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 59
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. υποστηρίζει ότι, για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας 
και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, απαιτείται η δημιουργία ενός 
εξειδικευμένου πρωτοκόλλου διαδικασιών καταγραφής και νοσηλείας των 
περιστατικών αυτών, καθώς και δράσεις κατάρτισης του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού που είναι αρμόδιο για ζητήματα που σχετίζονται με την 
σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών·

Or. el

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 60
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. υπενθυμίζει ότι τα παιδιά και τα νεαρά άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν το
δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους· εκτιμά ότι τα κορίτσια και τα αγόρια
δικαιούνται να έχουν λόγο και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να διασφαλιστεί στο
πλαίσιο των εργασιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα 
των παιδιών, περιλαμβανομένης της ισόρροπης συμμετοχής κοριτσιών και 
αγοριών· 

Or. sv

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 61
Παράγραφος 4

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιβάλλει την 
τιμωρία των ατόμων που επιδίδονται σε σεξουαλικό τουρισμό με τη συμμετοχή 
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παιδιών και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσυπογράψουν και να 
προωθήσουν κώδικες (διαγραφή) συμπεριφοράς στην ξενοδοχειακή και τουριστική 
βιομηχανία, όπως ο κώδικας του ECPAT (Συνασπισμός για τον Τερματισμό της 
Παιδικής Πορνείας, Παιδικής Πορνογραφίας και Εμπορίας παιδιών για Σεξουαλικούς 
Σκοπούς) της UNICEF·

Or. de

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 62
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. επισημαίνει το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που πέφτουν θύματα
εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, όπως η πορνεία
και η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, αλλά και με σκοπό τον
καταναγκαστικό γάμο, είναι έφηβες, με αποτέλεσμα η σωματεμπορία να
καθίσταται μείζον θέμα φύλου· τονίζει, επιπλέον, ότι ακόμη και στους κόλπους
ομάδων που συμμετέχουν στις προσπάθειες για τον έλεγχο και την εξάλειψη  της 
σωματεμπορίας, εξακολουθούν να υπάρχουν συμβατικές συμπεριφορές όσον αφορά 
τις σχέσεις μεταξύ των φύλων και παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο των 
γυναικών και των κοριτσιών· 

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 63
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν το
Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, 
ιδίως γυναικών και παιδιών (πρωτόκολλο του Παλέρμο) και να λάβουν όλα τα
αναγκαία μέτρα για την προστασία των παιδιών που πέφτουν θύματα
σωματεμπορίας, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στα θύματα σωματεμπορίας να 
παραμένουν στην επικράτειά τους προσωρινά ή μόνιμα· 

Or. en



PE 390.559v01-00 22/34 AM\670885EL.doc

EL

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 64
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. καλεί την Επιτροπή να προβεί άμεσα σε αξιολόγηση των εθνικών μέτρων 
εφαρμογής της απόφασης πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας με στόχο την 
πρόταση άμεσης τροποποίησης των εθνικών διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση 
με αυτή, αλλά και επικύρωσης από όλα τα κράτη μέλη του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών 
σχετικά με την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας· εκτιμά ότι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής οφείλει να 
αποτελεί η ενίσχυση της διασυνοριακής δράσης κατά των παράνομων δικτυακών 
τόπων με παιδική πορνογραφία και η βελτίωση της συνεργασίας δημόσιων αρχών 
και φορέων του ιδιωτικού τομέα με στόχο την δέσμευση ως προς το κλείσιμο 
παράνομων ιστοσελίδων·

Or. el

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, 

Τροπολογία 65
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων
μέσων, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης εκστρατειών ενημέρωσης και
πρόληψης, για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των επικοινωνιών τόσο στη διακίνηση αγοριών και κοριτσιών, 
όσο και στην παιδοπορνογραφία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ό, τι συνιστά έγκλημα
είναι έγκλημα και στο διαδίκτυο· 

Or. es

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 66
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα υιοθέτησης
στρατηγικής κατά του παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού, που θα συμφωνηθεί
σε επίπεδο ΕΕ · προτείνει επίσης τη διοργάνωση κοινής εκστρατείας κατά του 
παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού, κατά προτίμηση σε συνεργασία με την 
τουριστική βιομηχανία· 

Or. sv
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 67
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική και οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να 
περιλαμβάνουν την πρόληψη και την καταπολέμηση των βιαιοπραγιών με δράστες 
παιδιά, ιδίως στο χώρο του σχολείου, μεταξύ άλλων με εκστρατείες διαπαιδαγώγησης 
των πολιτών, προαγωγής και διδαχής των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής 
στα σχολεία και κατάλληλης ευαισθητοποίησης των γονέων και των παιδαγωγών·

Or. pl

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 68
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική και οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να 
περιλαμβάνουν την πρόληψη και την καταπολέμηση των βιαιοπραγιών με δράστες 
παιδιά, ιδίως στο χώρο του σχολείου, μεταξύ άλλων με εκστρατείες διαπαιδαγώγησης 
των πολιτών και κατάλληλης ευαισθητοποίησης των γονέων, των παιδαγωγών και του 
ιατρικού προσωπικού·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 69
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αύξηση της υπευθυνότητας των
μέσων ενημέρωσης και των παρόχων πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο θέμα της
καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των κοριτσιών και των αγοριών, 
ιδίως με την καταπολέμηση της διάδοσης παιδοπορνογραφικού υλικού στο
Διαδίκτυο, τον εντοπισμό και την απαγγελία κατηγορίας κατά των χρηστών του
υλικού αυτού και την προώθηση από τα μέσα ενημέρωσης υλικού που θα σέβεται
τα δικαιώματα των παιδιών και την αξιοπρέπειά τους·  

Or. fr
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 70
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. επισημαίνει ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων - με ανήλικους 
δράστες αλλά ως επί το πλείστον και ανήλικα θύματα - εμφανίζει μία ανησυχητικά 
αυξανόμενη τάση σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που απαιτεί ολοκληρωμένη 
πολιτική αντιμετώπισης όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο· 
συστήνει, για το λόγο αυτό, ως αναγκαία την άμεση και έγκυρη καταγραφή του 
προβλήματος και εν συνεχεία το σχεδιασμό ολοκληρωμένου, σε κοινοτικό επίπεδο,
προγράμματος πλαισίου, το οποίο θα συνδυάζει μέτρα γύρω από τρεις 
κατευθυντήριες γραμμές: μέτρα πρόληψης, μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
ανήλικων δραστών, καθώς και μέτρα δικαστικής και εξωδικαστικής παρέμβασης·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 71
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. τονίζει ότι, για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της εκδήλωσης  
βίαιης ή και παραβατικής συμπεριφοράς από ανηλίκους, απαιτείται η επιλογή των
νομοθετικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών εκείνων μέτρων που θα εστιάζονται 
στην κοινωνική επανένταξη και αποκατάσταση δράστη και θύματος, με την ενεργό 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· 
υπογραμμίζει ότι η πρόβλεψη επαρκών δημοσιονομικών εθνικών και κοινοτικών  
πόρων καθώς και η εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών στελεχωμένων με  
κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό θα συμβάλει καθοριστικά στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών·

Or. el

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 72
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του ποσοστού 
των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 73
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το πρόβλημα των
χιλιάδων παιδιών του δρόμου είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που συνιστά
παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(UNCRC)·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 74
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κυρώσεις κατά των υπαιτίων για τον 
εξευτελισμό των παιδιών που εξαναγκάζονται σε επαιτεία· 

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 75
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ανάγκη να τηρήσουν ανυπερθέτως τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς δεσμεύσεις τους στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του
παιδιού· 

Or. fr

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 76
Παράγραφος 6

6. συνιστά στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική παρακολούθηση των κοριτσιών και των αγοριών 
που είναι θύματα εγκατάλειψης, κατάχρησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και 
άμεσων και/ή έμμεσων βιαιοπραγιών, σε πνεύμα σεβασμού του υπέρτατου 
συμφέροντος του παιδιού και της διάστασης του φύλου· υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος 
της έμμεσης βίας στην ευημερία των παιδιών και η πρόληψή της πρέπει να ενταχθούν 
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στις εργασίες της Επιτροπής·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 77
Παράγραφος 6

6. συνιστά στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική παρακολούθηση των παιδιών που είναι θύματα 
εγκατάλειψης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και άμεσων και/ή έμμεσων 
βιαιοπραγιών, σε πνεύμα σεβασμού του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού και της 
διάστασης του φύλου· υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος της έμμεσης βίας στην ευημερία 
των παιδιών και η πρόληψή της πρέπει να ενταχθούν στις εργασίες της Επιτροπής·

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 78
Παράγραφος 6

6. συνιστά στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική παρακολούθηση των κοριτσιών και των αγοριών 
που είναι θύματα εγκατάλειψης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και άμεσων και/ή 
έμμεσων βιαιοπραγιών, σε πνεύμα σεβασμού του υπέρτατου συμφέροντος του 
παιδιού και της διάστασης του φύλου· υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος της έμμεσης βίας 
στην ευημερία των παιδιών και η πρόληψή της πρέπει να ενταχθούν στις εργασίες της 
Επιτροπής· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά συχνά συνδέονται με καταστάσεις 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των εν λόγω οικογενειών, γεγονός που 
καθιστά αναγκαία την επίλυσή τους με νέες κοινωνικές πολιτικές που θα δίνουν 
μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεγγύη·

Or. pt

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 79
Παράγραφος 7

7. ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική δράσεις πρόληψης των 
βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση της
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην εκπαίδευση, ιδίως με την εφαρμογή ενεργών 
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πολιτικών που θα προσδίδουν ουσιαστικό περιεχόμενο στο δικαίωμα αυτό για 
ορισμένες ομάδες και μειονότητες, καθώς και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο 
θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών που θα απευθύνονται στους γονείς, στους 
επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και στις ευάλωτες κοινότητες, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η χειραφέτηση των κοριτσιών και η καλύτερη 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει την πολιτική της 
στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της συμφωνίες από 
την εφαρμογή νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και 
καταργούν κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 80
Παράγραφος 7

7. ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική δράσεις πρόληψης των 
βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, (διαγραφή) σε 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών που θα 
απευθύνονται στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στις ευάλωτες 
κοινότητες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χειραφέτηση των κοριτσιών και η 
καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει την 
πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της 
συμφωνίες από την εφαρμογή νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών 
και γυναικών και καταργούν κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των 
παιδιών·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 81
Παράγραφος 7

7. ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική δράσεις πρόληψης των
βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, στη χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην εκπαίδευση καθώς και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα 
της ισότητας ανδρών και γυναικών που θα απευθύνονται σε κορίτσια και αγόρια, 
στους δασκάλους, στους γονείς και στις ευάλωτες κοινότητες, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η χειραφέτηση των κοριτσιών και η καλύτερη προάσπιση των 
δικαιωμάτων τους· ζητεί να υποστηριχθεί η ενεργότερη συμμετοχή των αγοριών και 
των ανδρών· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει την πολιτική της στον τομέα της 
αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της συμφωνίες από την εφαρμογή 
νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και καταργούν 
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κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών·

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 82
Παράγραφος 7

7. ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική δράσεις πρόληψης των 
βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, στη χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην εκπαίδευση καθώς και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα 
της ισότητας ανδρών και γυναικών που θα απευθύνονται στους γονείς και στις 
ευάλωτες κοινότητες, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τα κορίτσια
και η καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει 
την πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της 
συμφωνίες από την εφαρμογή νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών 
και γυναικών και καταργούν κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των 
παιδιών·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 83
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν, τόσο εντός όσο και
εκτός της ΕΕ, ίση πρόσβαση των κοριτσιών και των αγοριών στην εκπαίδευση σε
όλα τα επίπεδα, καθώς και στην περίθαλψη, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στα
μειονεκτούντα παιδιά και κυρίως σε αυτά που προέρχονται από εθνοτικές ή
κοινωνικές μειονότητες· 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 84
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. καλεί την Επιτροπή, στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, να υποστηρίξει την
κύρωση των διεθνών συμβάσεων που στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων
κατά των γυναικών και στην προώθηση της συμμετοχής τους στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική ζωή, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση του
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ευ ζην των παιδιών τους· 

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 85
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενσωμάτωση, στα
σχολικά προγράμματα, υλικού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινές αξίες
στις οποίες εδράζεται η ιδιότητα του ενεργού πολίτη· 

Or. es

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 86
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. επιμένει ως προς την ανάγκη να θέσουν τα κράτη μέλη στη διάθεση των πιο
ευάλωτων παιδιών που αποτελούν κατηγορίες αυξημένου κινδύνου, όπως οι
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά μεταναστών,  
αιτούντων άσυλο και προσφύγων, καταλληλότερες δομές υποδοχής και
προστασίας· 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 87
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία ανά φύλο και ηλικία για όλες τις 
μορφές διακρίσεων και βιαιοπραγιών εις βάρος των παιδιών, να ενσωματώσει τη 
διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τα μέσα της 
μελλοντικής στρατηγικής της, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων του 
φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού, και να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών, μεταξύ άλλων με το gender budgeting –
κατάρτιση του προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο·

Or. fr
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 88
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία για (διαγραφή) τα αίτια όλων των 
μορφών διακρίσεων και βιαιοπραγιών εις βάρος των παιδιών, να ενσωματώσει τη 
διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τα μέσα της 
μελλοντικής στρατηγικής της και να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των πολιτικών αυτών, μεταξύ άλλων με το gender budgeting – κατάρτιση 
του προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο·

Or. pl

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 89
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. καλεί την Επιτροπή να εκπονεί ετησίως έκθεση για τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση·

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 90
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. επισημαίνει ότι προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να 
έχουν παραχθεί με παιδική εργασία· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μηχανισμό 
με τον οποίο τα θύματα παιδικής εργασίας θα μπορούν να ζητούν επανόρθωση από 
ευρωπαϊκές εταιρίες στα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή να επιβάλει τη συμμόρφωση της αλυσίδας εφοδιασμού και να προτείνει 
μηχανισμούς με τους οποίους, σε περίπτωση παραβίασης των συμβάσεων των ΗΕ 
για την παιδική εργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού, υπεύθυνος θα θεωρείται ο 
κύριος συμβαλλόμενος·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 91
Παράγραφος 9

9. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής επιτάσσει την 
ανάληψη δέσμευσης και την έγκριση μακροπρόθεσμων δράσεων, το συντονισμό με 
τις εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες και πολιτικές για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και την παροχή στήριξης στους εμπλεκόμενους 
φορείς, και συγκεκριμένα στις ΜΚΟ και τις ενώσεις γονέων και εκπαιδευτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 92
Παράγραφος 9

9. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής επιτάσσει την 
ανάληψη δέσμευσης και την έγκριση μακροπρόθεσμων δράσεων, την αυξημένη και 
ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω 
της ανάπτυξης δεικτών και της ανάμιξης των ΜΚΟ, το συντονισμό με τις εθνικές 
πρωτοβουλίες και πολιτικές, καθώς και την παροχή στήριξης στους εμπλεκόμενους 
φορείς, και συγκεκριμένα στις ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 93
Παράγραφος 9

9. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής επιτάσσει την 
ανάληψη δέσμευσης και την έγκριση μακροπρόθεσμων δράσεων, που 
υποστηρίζονται με το συντονισμό με τις εθνικές πρωτοβουλίες και πολιτικές και 
παρακολουθούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς, και συγκεκριμένα τις ΜΚΟ· 

Or. nl
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Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 94
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την
ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών, δεδομένου ότι οι εν λόγω
υπηρεσίες εφοδιάζουν τα παιδιά με ισχυρές βάσεις για το μέλλον τους, ενώ
ταυτόχρονα είναι επωφελείς για τους γονείς, ιδίως σε σχέση με το φόρτο εργασίας 
των μητέρων· τούτο, εξάλλου, συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των 
γυναικών και, κατά συνέπεια, μεταξύ των παιδιών·

Or. hu

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 95
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν διαμεσολαβητή για τα παιδιά ή
άλλο ανεξάρτητο φορέα, που θα είναι υπεύθυνος για τη βελτίωση της ζωής των
παιδιών και στον οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό, μέσω τοπικών γραφείων, 
μεταξύ άλλων· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 96
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. επισημαίνει το ανησυχητικό γεγονός της αύξησης της παχυσαρκίας, ιδίως της
παιδικής, στην Ευρώπη· τονίζει ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι περισσότερα
από 21 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα στην Ευρώπη, ενώ ο αριθμός αυτός
αυξάνεται κατά 400.000 ανά έτος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για
τη ρύθμιση της επιθετικής και παραπλανητικής διαφήμισης και να βελτιώσει τις 
διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά τις επεξεργασμένες 
τροφές, με στόχο την αντιμετώπιση του εντεινόμενου προβλήματος της 
παχυσαρκίας· 

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 97
Παράγραφος 9 γ (νέα)

9γ. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιο τρόπο θα προστατεύσουν καλύτερα τη
νεολαία από τη βία στα μέσα ενημέρωσης και κατά πόσον θα πρέπει να καταστούν
αυστηρότερες οι ποινές σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης της εν λόγω 
προστασίας·

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 98
Παράγραφος 9 δ (νέα)

9δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
καταπολέμηση των βλαβών, στις γυναίκες και τα παιδιά, που συνδέονται με την 
κατανάλωση οινοπνεύματος, με : 
α) την καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες στο 

έμβρυο λόγω του οινοπνεύματος,
β) την πρόβλεψη κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και παροχής συμβουλών στις 

γυναίκες που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και μετά, καθώς και στις γυναίκες και τα παιδιά σε οικογένειες 
με προβλήματα αλκοολισμού και κατάχρησης ουσιών,

γ) τη θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων για τη διαφήμιση των
οινοπνευματωδών ποτών και τη χορηγία της βιομηχανίας οινοπνευματωδών 
ποτών για αθλητικές διοργανώσεις, υπό μορφή απαγόρευσης των 
διαφημίσεων μεταξύ 6 π.μ. και 9 μ.μ., και με την απαγόρευση διαφημίσεων 
οινοπνευματωδών ποτών σε υλικό που προορίζεται για παιδιά (παιχνίδια 
μέσω υπολογιστή, κόμικς), έτσι ώστε να μην μεταδίδεται στα παιδιά θετική 
εικόνα για το αλκοόλ, και

δ) την απαγόρευση των οινοπνευματωδών ποτών που ελάχιστα διαφέρουν, ως 
προς το σχεδιασμό, από γλυκίσματα ή παιχνίδια, διότι τα παιδιά δεν μπορούν 
να κάνουν τη διάκριση μεταξύ οινοπνευματωδών και μη οινοπνευματωδών 
ποτών· 

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 99
Παράγραφος 9 ε (νέα)

9ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη διεξαγωγή συνόδου
κορυφής των παιδιών, ως ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων
των παιδιών στην ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 100
Παράγραφος 9 στ (νέα)

9στ. εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση του θεσμού του διαμεσολαβητή
για παιδιά και καλεί όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν κάθε σχετική διευκόλυνση
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 101
Παράγραφος 9 ζ (νέα)

9ζ. ζητεί αντιστροφή του βάρους της απόδειξης έτσι ώστε να απαγορεύεται η είσοδος
επικίνδυνων για την υγεία ουσιών στο περιβάλλον των παιδιών, καθώς και :
- θέσπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών οριακών τιμών με γνώμονα τα 

βρέφη/μικρά παιδιά, 
- έρευνα και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ορμονικό, 

νευρολογικό, ψυχολογικό και ανοσοποιητικό σύστημα, 
- καθιέρωση φιλικών για τα παιδιά δοκιμών για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και

τις μεταφορές,  
- θετική επισήμανση εισαγόμενων παιχνιδιών που δεν παράγονται με παιδική 

εργασία·

Or. de


