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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι 
διακρίσεις εις βάρος των διεμφυλικών 
ατόμων ορίζονται δυνάμει της 
νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων, 
αλλά ότι τα κοινωνικά κινήματα και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
υπάγονται στο κίνημα των ΛΟΑΔΜ και 
όχι στο κίνημα της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 2
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεμφυλικά 
άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρές
διακρίσεις λόγω φύλου, εντός και εκτός 
της αγοράς εργασίας, και ότι σε πολλά 
κράτη μέλη είτε δεν έχουν πρόσβαση σε 
οργανώσεις με δράση στον τομέα της 
ισότητας των φύλων ή που έχουν ως 
στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου ή την εξέταση μεμονωμένων 
καταγγελιών για διακρίσεις λόγω φύλου 
είτε αυτές δεν διαθέτουν επαρκείς 
πληροφορίες και δεξιότητες προκειμένου 
να προωθήσουν τα συμφέροντά τους ή να 
διαχειριστούν τις καταγγελίες τους, ενώ 
οι οργανώσεις που εμπλέκονται στη 
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης 
δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένες ούτε και 
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ενημερωμένες ώστε να διαχειρίζονται 
περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου εις 
βάρος διεμφυλικών ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 3
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των διεμφυλικών ατόμων δεν 
εξετάζονται επαρκώς ούτε από τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
ούτε από τους οργανισμούς με δράση 
στον τομέα της ισότητας· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να αναθέσουν καθήκοντα 
σχετικά με την καταπολέμηση των 
διακρίσεων εις βάρος των διεμφυλικών 
ατόμων σε οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και οργανισμούς με δράση 
στον τομέα της ισότητας που λαμβάνουν 
δημόσια χρηματοδότηση και να 
εξασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις που 
εμπλέκονται στη διαδικασία απονομής 
της δικαιοσύνης είναι επαρκώς 
εξοπλισμένες και ενημερωμένες ώστε να 
διαχειρίζονται καταγγελίες σχετικά με 
διακρίσεις λόγω φύλου εις βάρος 
διεμφυλικών ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 4
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. ζητεί από την Επιτροπή και τις 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να ενσωματώνουν τη διάσταση των 
διεμφυλικών ατόμων στο έργο τους, για 
παράδειγμα στους τομείς των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της υγειονομικής 
περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της 
εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 5
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη για τήρηση και 
διασφάλιση της αρχής της ισότητας 
ανάμεσα στους ανθρώπους, ανεξάρτητα 
από το φύλο, τη φυλή ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους·

1. τονίζει την ανάγκη για τήρηση και 
διασφάλιση της αρχής της ισότητας 
ανάμεσα στους ανθρώπους, ανεξάρτητα 
από το φύλο, την ταυτότητα και έκφραση 
του φύλου, τη φυλή ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους·

Or. en

Τροπολογία 6
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει το καθεστώς αφάνειας των 
μεσοφυλικών ατόμων στην ευρωπαϊκή 
και εθνική νομοθεσία και την έλλειψη 
γνώσεων και έρευνας σε αυτόν τον τομέα· 
ζητεί σε αυτό το πλαίσιο, και ιδίως όσον 
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αφορά την ταυτότητα του φύλου, να 
ενταθούν οι προσπάθειες με στόχο να 
καταστεί λειτουργική η νομοθεσία 
σχετικά με την ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 7
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
την προστασία των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) από τις ομοφοβικές 
εκφράσεις μίσους και την άσκηση βίας σε 
βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι 
σύντροφοι ιδίου φύλου απολαύουν του 
ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και 
προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία· 
τονίζει την ανάγκη διοργάνωσης 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔ·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
την προστασία των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) από τις ομοφοβικές 
εκφράσεις μίσους και την άσκηση βίας σε 
βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι 
σύντροφοι ιδίου φύλου απολαύουν του 
ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και 
προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία· 
υπογραμμίζει τον ρόλο των μέσων 
ενημέρωσης στην εξάλειψη της συχνά 
αρνητικής δημόσιας αντίληψης σχετικά 
με τα άτομα αυτά·  τονίζει την ανάγκη 
διοργάνωσης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 8
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
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την προστασία των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) από τις ομοφοβικές 
εκφράσεις μίσους και την άσκηση βίας σε 
βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι 
σύντροφοι ιδίου φύλου απολαύουν του 
ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και 
προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία·
τονίζει την ανάγκη διοργάνωσης 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔ·

την προστασία των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών (ΛOΑΔΜ) από τις 
ομοφοβικές εκφράσεις μίσους και την 
άσκηση βίας σε βάρος τους και να 
διασφαλίσουν ότι οι σύντροφοι ιδίου 
φύλου απολαύουν του ιδίου σεβασμού, 
αξιοπρέπειας και προστασίας όπως η 
υπόλοιπη κοινωνία· τονίζει την ανάγκη 
διοργάνωσης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 9
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
την προστασία των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και
διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) από τις ομοφοβικές 
εκφράσεις μίσους και την άσκηση βίας σε 
βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι 
σύντροφοι ιδίου φύλου απολαύουν του 
ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και 
προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία·
τονίζει την ανάγκη διοργάνωσης 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔ·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
την προστασία των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, 
διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ) 
από τις ομοφοβικές εκφράσεις μίσους και 
την άσκηση βίας σε βάρος τους και να 
διασφαλίσουν ότι οι σύντροφοι ιδίου 
φύλου απολαύουν του ιδίου σεβασμού, 
αξιοπρέπειας και προστασίας όπως η 
υπόλοιπη κοινωνία· τονίζει την ανάγκη 
διοργάνωσης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 10
Mikael Gustafsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι λεσβίες συχνά 
υφίστανται πολλαπλώς διακριτική 
μεταχείριση (ως γυναίκες και ως λεσβίες) 
και ότι οι δράσεις στήριξης των ΛΟΑΔ 
θα πρέπει να συνοδεύεται με δράσεις για 
την ίση μεταχείριση γυναικών και 
κοριτσιών προκειμένου να μπορέσει να 
επιτευχθεί η ισότητα, η μη διακριτική 
μεταχείριση και η εξάλειψη της βίας εις 
βάρος των λεσβιών· 

Or. en

Τροπολογία 11
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν 
πολιτικές και πρακτικές με στόχο να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, καθώς και να 
προωθηθούν πολιτικές για την ενίσχυση 
της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, 
παράλληλα με πρωτοβουλίες για την 
ενθάρρυνση της πλήρους ενσωμάτωσης 
και του σεβασμού του προσωπικού ΛΟΑΔ
στον χώρο εργασίας·

3. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν 
πολιτικές και πρακτικές με στόχο να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, καθώς και να 
προωθηθούν πολιτικές για την ενίσχυση 
της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, 
παράλληλα με πρωτοβουλίες για την 
ενθάρρυνση της πλήρους ενσωμάτωσης 
και του σεβασμού του προσωπικού
ΛΟΑΔΜ στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Mojca Kleva Kekuš
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν 
πολιτικές και πρακτικές με στόχο να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, καθώς και να 
προωθηθούν πολιτικές για την ενίσχυση 
της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, 
παράλληλα με πρωτοβουλίες για την 
ενθάρρυνση της πλήρους ενσωμάτωσης 
και του σεβασμού του προσωπικού ΛΟΑΔ
στον χώρο εργασίας·

3. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν 
πολιτικές και πρακτικές με στόχο να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, καθώς και να 
προωθηθούν πολιτικές για την ενίσχυση 
της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, 
παράλληλα με πρωτοβουλίες για την 
ενθάρρυνση της πλήρους ενσωμάτωσης 
και του σεβασμού του προσωπικού
ΛΟΑΔΜ στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
παρέχονται επιλογές αναπαραγωγικού 
χαρακτήρα και υπηρεσίες που αφορούν 
τη γονιμότητα σε άτομα ΛΟΑΔ, σε 
πλαίσιο που δεν θα εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι η σεξουαλική αγωγή 
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πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που 
να μην εισάγουν διακρίσεις και να 
προβάλλουν θετική εικόνα των ΛΟΑΔΜ, 
με σκοπό την ουσιαστική θεμελίωση και 
προστασία των δικαιωμάτων των νεαρών 
ΛΟΑΔΜ· 

Or. en

Τροπολογία 15
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση, κατά την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής 
μέριμνας και ιατρικής περίθαλψης, στη 
σημασία που έχει ο σεβασμός της 
αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔ, καθώς και στις 
ειδικές ανάγκες και επιλογές τους όσον 
αφορά την ιατρική περίθαλψη·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση, κατά την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής 
μέριμνας και ιατρικής περίθαλψης, στη 
σημασία που έχει ο σεβασμός της 
αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔΜ, καθώς και στις 
ειδικές ανάγκες και επιλογές τους όσον 
αφορά την ιατρική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 16
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση, κατά την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής 
μέριμνας και ιατρικής περίθαλψης, στη 
σημασία που έχει ο σεβασμός της 
αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔ, καθώς και στις 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση, κατά την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής 
μέριμνας και ιατρικής περίθαλψης, στη 
σημασία που έχει ο σεβασμός της 
αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔΜ, καθώς και στις 
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ειδικές ανάγκες και επιλογές τους όσον 
αφορά την ιατρική περίθαλψη·

ειδικές ανάγκες και επιλογές τους όσον 
αφορά την ιατρική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 17
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση, κατά την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής 
μέριμνας και ιατρικής περίθαλψης, στη 
σημασία που έχει ο σεβασμός της 
αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔ, καθώς και στις 
ειδικές ανάγκες και επιλογές τους όσον 
αφορά την ιατρική περίθαλψη·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση μέσω της ανάπτυξης ειδικών 
προγραμμάτων ενσωματωμένων στα 
προγράμματα σπουδών κατά την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση των 
επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα 
της κοινωνικής μέριμνας και ιατρικής 
περίθαλψης, στη σημασία που έχει ο 
σεβασμός της αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔΜ, 
καθώς και στις ειδικές ανάγκες και 
επιλογές τους όσον αφορά την ιατρική 
περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 18
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι ιδίως τα διεμφυλικά 
άτομα έχουν ουσιαστική πρόσβαση σε 
κατάλληλες υπηρεσίες 
επαναπροσδιορισμού του φύλου, και 
ιδίως σε ψυχολογική, ενδοκρινολογική 
και χειρουργική εμπειρογνωμοσύνη στον 



PE522.836v01-00 12/18 AM\1008114EL.doc

EL

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για 
διεμφυλικούς, χωρίς να υπόκεινται σε 
παράλογες απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 19
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καταδικάζει την αναγκαστική 
στείρωση διεμφυλικών ατόμων η οποία 
εξακολουθεί να διενεργείται σε ορισμένα 
κράτη μέλη και ζητεί να σταματήσει 
αμέσως αυτή η παραβίαση των αρχών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 20
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔ 
στο σχολείο και να προωθήσουν τη 
διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου στα σχολεία και σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα·

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔ 
στο σχολείο, να αποτρέψουν τον 
ομοφοβικό εκφοβισμό και να προωθήσουν 
τη διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου στα σχολεία και σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα·

Or. en
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Τροπολογία 21
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔ
στο σχολείο και να προωθήσουν τη 
διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου στα σχολεία και σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα·

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των
ΛΟΑΔΜ στο σχολείο και να προωθήσουν 
τη διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου στα σχολεία και σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 22
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔ 
στο σχολείο και να προωθήσουν τη 
διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου στα σχολεία και σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα·

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των 
ΛΟΑΔΜ στο σχολείο και να προωθήσουν 
τη διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου στα σχολεία και σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον αυξημένο κίνδυνο 
που υπάρχει οι νεαροί ΛΟΑΔΜ και όσοι 
θεωρούνται ΛΟΑΔΜ να αποτελέσουν 
θύματα εκφοβισμού· τονίζει την ανάγκη 
για δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος για όλους τους νέους, 
ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή τον 
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σεξουαλικό προσανατολισμό τους·

Or. en

Τροπολογία 23
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔ 
στο σχολείο και να προωθήσουν τη 
διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου στα σχολεία και σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα·

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον 
σεβασμό και την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔ 
στο σχολείο και να προωθήσουν τη 
διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε 
θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα και 
έκφραση του φύλου στα σχολεία και σε 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 24
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης 
των γονικών δικαιωμάτων των γονέων 
ιδίου φύλου, μεμονωμένα ή από κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
κηδεμονίας και επιμέλειας χωρίς να 
υπόκεινται διακρίσεις λόγω του 
σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της 
ταυτότητας του φύλου τους· τονίζει ότι θα 
πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται σεβαστά 
τα γονικά δικαιώματα των διεμφυλικών 
ατόμων μετά από τη νομική αναγνώριση 
του φύλου προτίμησής τους·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της
αναγνώρισης των πολιτικών δικαιωμάτων 
των ΛΟΑΔ χωρίς να υπόκεινται διακρίσεις 
λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού 
τους ή της ταυτότητας του φύλου τους·



AM\1008114EL.doc 15/18 PE522.836v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 25
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης 
των γονικών δικαιωμάτων των γονέων 
ιδίου φύλου, μεμονωμένα ή από κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
κηδεμονίας και επιμέλειας χωρίς να 
υπόκεινται διακρίσεις λόγω του 
σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της 
ταυτότητας του φύλου τους· τονίζει ότι θα 
πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται σεβαστά 
τα γονικά δικαιώματα των διεμφυλικών 
ατόμων μετά από τη νομική αναγνώριση 
του φύλου προτίμησής τους·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης 
των γονικών δικαιωμάτων των γονέων 
ιδίου φύλου, μεμονωμένα ή από κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
κηδεμονίας και επιμέλειας χωρίς να 
υπόκεινται διακρίσεις λόγω του 
σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της 
ταυτότητας του φύλου τους· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να αναγνωρίζουν, σύμφωνα 
με τους κανόνες της ΕΕ, όλες τις μορφές 
γάμου, συμφώνων συμβίωσης και γονικής 
ιδιότητας που έχουν συναφθεί εκτός των 
συνόρων τους από ανθρώπους που 
κατοικούν ή εργάζονται σε αυτά και ζητεί 
από την Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά 
των κρατών μελών που δεν 
συμμορφώνονται· τονίζει ότι θα πρέπει να 
συνεχίσουν να γίνονται σεβαστά τα γονικά 
δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων μετά 
από τη νομική αναγνώριση του φύλου 
προτίμησής τους·

Or. nl

Τροπολογία 26
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης 
των γονικών δικαιωμάτων των γονέων 
ιδίου φύλου, μεμονωμένα ή από κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

6. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης 
των γάμων μεταξύ ατόμων ιδίου φύλου 
και των γονικών δικαιωμάτων των γονέων 
ιδίου φύλου, μεμονωμένα ή από κοινού, 
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κηδεμονίας και επιμέλειας χωρίς να 
υπόκεινται διακρίσεις λόγω του 
σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της 
ταυτότητας του φύλου τους· τονίζει ότι θα 
πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται σεβαστά 
τα γονικά δικαιώματα των διεμφυλικών 
ατόμων μετά από τη νομική αναγνώριση 
του φύλου προτίμησής τους·

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
κηδεμονίας και επιμέλειας χωρίς να 
υπόκεινται διακρίσεις λόγω του 
σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της 
ταυτότητας του φύλου τους· τονίζει ότι θα 
πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται σεβαστά 
τα γονικά δικαιώματα των διεμφυλικών 
ατόμων μετά από τη νομική αναγνώριση 
του φύλου προτίμησής τους·

Or. en

Τροπολογία 27
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τρόπους προσαρμογής του 
οικογενειακού τους δικαίου βάσει των 
σημερινών μεταβαλλόμενων 
οικογενειακών προτύπων και μορφών, 
και να επιτρέπουν τα παιδιά να έχουν 
πάνω από δύο γονείς (νόμιμους 
κηδεμόνες), καθώς κάτι τέτοιο θα άνοιγε 
τον δρόμο για την αναγνώριση των 
οικογενειών «ουράνιο τόξο», των 
οικογενειών ΛΟΑΔ και των 
ανασυγκροτημένων οικογενειών·

Or. en

Τροπολογία 28
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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διασφαλίσουν την πρόσβαση των μόνων 
γυναικών και των λεσβιών σε θεραπείες 
γονιμότητας και υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή·

Or. es

Τροπολογία 29
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του 
δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης 
στην πράξη, διασφαλίζοντας τη 
δυνατότητα λήψης και διάδοσης 
πληροφοριών σε θέματα σχετικά με τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και την 
ταυτότητα του φύλου σε οποιαδήποτε 
μορφή έκφρασης, όπως ο Τύπος, οι 
δημοσιεύσεις, οι προφορικές και γραπτές 
δηλώσεις, οι τέχνες και τα μέσα 
ενημέρωσης.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του 
δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης 
στην πράξη, διασφαλίζοντας τη 
δυνατότητα λήψης και διάδοσης
πληροφοριών σε θέματα σχετικά με τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και την 
ταυτότητα του φύλου σε οποιαδήποτε 
μορφή έκφρασης, όπως ο Τύπος, οι 
δημοσιεύσεις, οι προφορικές και γραπτές 
δηλώσεις, οι τέχνες και τα μέσα 
ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη 
σεβασμού των ελευθεριών του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του 
συνεταιρίζεσθαι για όλους τους ΛΟΑΔ· 
επισημαίνει ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα πρέπει συνεπώς 
να διευκολύνουν τις προσπάθειες των 
ΛΟΑΔΜ να διοργανώνουν εκδηλώσεις 
όπως παρελάσεις ομοφυλοφίλων (gay 
pride parades), καθώς μέσω αυτών 
μπορεί να ευαισθητοποιηθεί το κοινό 
όσον αφορά τα θέματα ΛΟΑΔΜ και να 
ενδυναμωθούν οι ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 30
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει τη σημαντική έλλειψη 
δεδομένων και έρευνας σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ΛΟΑΔΜ, την κλίμακά τους και τον τρόπο 
με τον οποίο αντιμετωπίζονται· 
επισημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
της κατάλληλης πολιτικής και για την 
ιεράρχηση των δράσεων κατά 
προτεραιότητα και ζητεί από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα αυτά και να ενεργήσουν 
δεόντως·

Or. en

Τροπολογία 31
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συγκέντρωση και 
ανάλυση των σχετικών ποσοτικών 
δεδομένων που προκύπτουν από τακτικές 
έρευνες σχετικά με την έκταση των 
κρουσμάτων κακοποίησης και 
θυματοποίησης των ΛΟΑΔ·

Or. en


