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Τροπολογία 1
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι η προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών θα πρέπει να 
αποτελεί καίριο μέρος των διαλόγων περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεξάγει η 
ΈΕ με τρίτες χώρες· αναγνωρίζει το θετικό 
ρόλο που έχει διαδραματίσει το ευρωπαϊκό 
μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και 
την Επιτροπή να προσδιορίσουν, σε 
συνεργασία με την εκάστοτε χώρα, τα 
προβλήματα που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα, ώστε να 
μπορούν να στοχοθετούνται τα κεφάλαια 
και οι πόροι για την καλύτερη επίτευξη 
των στόχων·

1. επαναλαμβάνει ότι η προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών θα πρέπει να 
αποτελεί καίριο μέρος των διαλόγων περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεξάγει η 
ΈΕ με τρίτες χώρες· αναγνωρίζει το θετικό 
ρόλο που έχει διαδραματίσει το ευρωπαϊκό 
μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και 
την Επιτροπή να προσδιορίσουν, σε 
συνεργασία με την εκάστοτε χώρα, τα 
προβλήματα που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα, ώστε να 
μπορούν να στοχοθετούνται τα κεφάλαια 
και οι πόροι για την καλύτερη επίτευξη 
των στόχων· Η μελλοντική 
χρηματοδότηση και οι πόροι θα πρέπει να
εξαρτώνται από το βαθμό υλοποίησης 
των στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 2
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι η προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών θα πρέπει να 
αποτελεί καίριο μέρος των διαλόγων περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεξάγει η 
ΈΕ με τρίτες χώρες· αναγνωρίζει το θετικό 
ρόλο που έχει διαδραματίσει το ευρωπαϊκό 
μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα 

1. επαναλαμβάνει ότι η προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών θα πρέπει να 
αποτελεί καίριο μέρος των διαλόγων περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεξάγει η 
ΈΕ με τρίτες χώρες· αναγνωρίζει το θετικό 
ρόλο που έχει διαδραματίσει το ευρωπαϊκό 
μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα 
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του ανθρώπου· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και 
την Επιτροπή να προσδιορίσουν, σε 
συνεργασία με την εκάστοτε χώρα, τα 
προβλήματα που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα, ώστε να 
μπορούν να στοχοθετούνται τα κεφάλαια 
και οι πόροι για την καλύτερη επίτευξη 
των στόχων·

του ανθρώπου· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και 
την Επιτροπή να προσδιορίσουν, σε 
συνεργασία με την εκάστοτε χώρα, τα 
προβλήματα που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα, για την 
καλύτερη επίτευξη των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 3
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
και επεκταθεί η συμμετοχή των γυναικών 
τόσο στην τράπεζα των 
διαπραγματεύσεων όσο και σε ενεργούς 
ρόλους στο πλαίσιο ειρηνευτικών 
διαδικασιών, γνωρίζοντας ότι οι γυναίκες 
μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό 
ρόλο για τη διατήρηση της ειρήνης, την 
προώθηση του διαλόγου και την επίλυση 
συγκρούσεων, καθώς και για τη 
διατήρηση της συνοχής σε μια κοινωνία 
και στις δομές της·

Or. en

Τροπολογία 4
Mariya Gabriel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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έχει ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και ότι το 
λειτούργημα αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ 
να συντονίσει τη δράση της και να 
αυξήσει την ευκρίνεια και την προβολή 
της δράσης αυτής, με στόχο την 
προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, ειδικότερα 
δε την προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών.

Or. fr

Τροπολογία 5
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 
εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού
των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία και καλεί 
όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης να υπογράψουν και να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την Πρόληψη 
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά 
των Γυναικών, καθώς και την ΕΕ να 
δρομολογήσει μια διαδικασία 
προσχώρησης στην εν λόγω σύμβαση, 
ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ 
της εσωτερικής και της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ όσον αφορά τη βία κατά 
των γυναικών· τονίζει τη σημασία των 
εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στις κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των εκεί δρώντων 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σχετικά με την ανάγκη να 
τεθεί τέρμα στον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Or. en
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Τροπολογία 6
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 
εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 
εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων, 
πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, 
γυναικοκτονίες και λοιπές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 7
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 
εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 
εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να συνεχίσουν να ανακινούν το 
πρόβλημα του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων στο 
πλαίσιο των πολιτικών και θεματικών 
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διαλόγων τους με χώρες εταίρους όπου 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η πρακτική 
αυτή· 

Or. en

Τροπολογία 8
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 
εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 
εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων και 
καλεί την Επιτορπή να αναστείλει τη 
χορήγηση βοήθειας στις χώρες που 
εφαρμόζουν την πρακτική του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 9
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου και την οικογενειακή βία· τονίζει τη 
σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου 

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη 
χρήση σεξουαλικής κακοποίησης και βίας 
ως πολεμικού όπλου και την οικογενειακή 
βία· τονίζει τη σημασία των εκστρατειών 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 
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εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

κοινότητες όπου εφαρμόζονται πρακτικές 
σεξουαλικής κακοποίησης των νέων 
κοριτσιών και ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 10
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. καλεί επειγόντως την ΕΕ να ενισχύσει 
τη δράση της για τον τερματισμό των 
πρακτικών επιλογής του φύλου, 
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και 
εξαλείφοντας ριζικά όλα τα βασικά αίτια 
που οδηγούν στη διαμόρφωση 
νοοτροπιών προτίμησης για άρρενα 
τέκνα, και καταπολεμώντας την 
«φυλοκτονία» που αποτελεί ένα 
αναδυόμενο και ανεπαρκώς
καταγγελλόμενο πρόβλημα σε χώρες της 
Ασίας, της Ευρώπης, της Αφρικής και 
της Αμερικής· επιμένει ότι παρόμοιες 
προληπτικές πολιτικές θα πρέπει να 
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 b. καλεί την Επιτροπή να τοποθετήσει 
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το ζήτημα των δικαιωμάτων των 
γυναικών στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων με όλες υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες χωρίς εξαίρεση· 
υπενθυμίζει ότι η συνεχιζόμενη 
σοβαρότητα της βίας κατά των γυναικών 
και νέων κοριτσιών εξακολουθεί να 
συνιστά μείζον εμπόδιο για την Τουρκία 
ως υπό ένταξη χώρα· καλεί επειγόντως 
την τουρκική κυβέρνηση να επισπεύσει 
τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και να 
επιτύχει ορατά και συγκεκριμένα 
αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας και του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των 
γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία 12
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
υποστηρίξουν την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών στη διαδικασία λήψης πολιτικών 
και οικονομικών αποφάσεων, ειδικότερα 
στο πλαίσιο ειρηνευτικών διαδικασιών, 
εκδημοκρατισμού και επίλυσης 
συγκρούσεων·

3. χαιρετίζει την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών στη διαδικασία λήψης πολιτικών 
και οικονομικών αποφάσεων, ειδικότερα 
στο πλαίσιο ειρηνευτικών διαδικασιών, 
εκδημοκρατισμού και επίλυσης 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 13
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν 
έμφαση στην οικονομική ενδυνάμωση των 
γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
μέσω προώθησης της συμμετοχής τους σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη 
γεωργία, καθώς και την πρόσβασή τους 
στη γαιοκτησία·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν 
έμφαση στην οικονομική και πολιτική 
ενδυνάμωση των γυναικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω προώθησης 
της συμμετοχής τους σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και στη γεωργία, καθώς και 
την πρόσβασή τους στη γαιοκτησία και τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα 
ανάπτυξης της υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία 14
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν περαιτέρω 
τις τρίτες χώρες στο να λαμβάνουν 
υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών 
κατά την εκπόνηση της εθνικής 
νομοθεσίας και να εξασφαλίζουν την 
τήρησή τους· 

Or. en

Τροπολογία 15
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
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της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τη μητρική υγεία και την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα 
για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες·

της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τη μητρική υγεία και την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα 
για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες, με 
σταθερή δέσμευση εκ μέρους των κρατών
για ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας 
και ελέγχου όσον αφορά τις υφιστάμενες 
υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την καθολική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και την εξασφάλιση μιας 
πραγματικής συμμετοχής όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο 
περιθωριοποιημένων και μειονεκτούντων 
ατόμων, στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και την εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 16
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τη μητρική υγεία και την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα 
για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες·

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τη μητρική υγεία και την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα 
για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες· 
συνιστά με σθένος να ενσωματωθεί στους 
μετά το 2015 αναπτυξιακούς στόχους της 
Χιλιετίας ένας ξεχωριστός στόχος για τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 17
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τη μητρική υγεία και την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα 
για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες·

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη του μεγαλύτερου μέρους των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων, τη μητρική 
υγεία, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τη 
σεξουαλική και την αναπαραγωγική 
υγεία, ειδικότερα για τα κορίτσια και τις 
νέες γυναίκες, τούτο δε προτού λήξουν οι 
προθεσμίες·

Or. en

Τροπολογία 18
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τη μητρική υγεία και την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα 
για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες·

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των 
γύλων, τη μητρική υγεία και την πρόσβαση 
στο κατάλληλο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης και στην εκπαίδευση, 
ειδικότερα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
όπως τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 19
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να 
εφιστάται ανεπαρκής προσοχή στις 
παραβιάσεις των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων που 
υπονομεύουν τις προσπάθειες για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων του 
προγράμματος δράσης του Καΐρου που 
εγκρίθηκε κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για 
τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) 
και την αντιμετώπιση των διακρίσεων –
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
και της ανισότητας λόγω φύλου– σε 
στρατηγικές για δημογραφικά θέματα και 
την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την αναπαραγωγική 
υγεία περιορίζεται σε ορισμένα 
περιβάλλοντα από παραβιάσεις όπως 
γάμοι παιδιών, πρώιμος και 
υποχρεωτικός γάμος και μη επιβολή 
νόμιμης ηλικίας γάμου, από πρακτικές 
εξαναγκασμού όπως υποχρεωτική 
στείρωση ή ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς 
και από την άρνηση αναγνώρισης στις 
γυναίκες και τα κορίτσια του 
δικαιώματος να λαμβάνουν αυτόνομα 
αποφάσεις σε σχέση με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική τους υγεία χωρίς να 
πέφτουν θύματα διακρίσεων, 
εξαναγκασμού και βίας.

Or. en

Τροπολογία 20
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 b. προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία 
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αναθεώρησης της ICPD+20 θα οδηγήσει 
σε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση όλων 
των πτυχών που συνδέονται με την πλήρη 
απόλαυση των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και θα 
επαναβεβαιώσει μια ισχυρή και 
προοδευτική προσέγγιση των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων για όλους, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και με αυξημένη λογοδοσία 
για τα επιτεύγματά τους· ειδικότερα, 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
διασφαλίσουν ότι η διαδικασία 
αναθεώρησης θα διενεργηθεί με 
συμμετοχικό τρόπο και θα παράσχει 
ευκαιρίες σε διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και σε γυναίκες, εφήβους 
και νέους να συμμετάσχουν με 
ουσιαστικό τρόπο· υπενθυμίζει ότι το 
πλαίσιο για μια τέτοια επανεξέταση 
πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να εστιάζει συγκεκριμένα 
στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 21
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα 
συμπεράσματα των αποστολών 
παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ κατά 
την εκπόνηση προγραμμάτων για την 
υποστήριξη της συμμετοχής των 
γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες και 
στο πλαίσιο της εφαρμογής των 
συστάσεων των αποστολών·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 22
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα 
συμπεράσματα των αποστολών 
παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ κατά 
την εκπόνηση προγραμμάτων για την 
υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών
στις εκλογικές διαδικασίες και στο πλαίσιο 
της εφαρμογής των συστάσεων των 
αποστολών·

6. ζητεί να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα 
συμπεράσματα των αποστολών 
παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ κατά 
την εκπόνηση προγραμμάτων για την 
υποστήριξη της πλήρους και ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές 
διαδικασίες και στο πλαίσιο της εφαρμογής 
των συστάσεων των αποστολών·

Or. en


