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4.3.2015 A8-0015/8 

Τροπολογία  8 

Beatrix von Storch 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος ως προς την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη 
δηµόσια υγεία, και συγκεκριµένα το 
άρθρο 168 παράγραφος 7 το οποίο ορίζει 
ότι «η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται 
χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών 
µελών όσον αφορά τη διαµόρφωση της 
πολιτικής τους στον τοµέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή 
υγειονοµικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης», 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Τροπολογία  9 

Beatrix von Storch 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος ως προς την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του σχετικά 
µε την σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώµατα της 
10ης ∆εκεµβρίου 20131, 

 1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Τροπολογία  10 

Beatrix von Storch 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος ως προς την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Αε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αε α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
διαµόρφωση και η εφαρµογή πολιτικών 
για την σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώµατα ανήκει 
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών· 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Τροπολογία  11 

Beatrix von Storch 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος ως προς την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

45. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν 
τον έλεγχο της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας τους και των 
συναφών δικαιωµάτων, κυρίως µέσω της 
ευχερούς πρόσβασης στην αντισύλληψη 
και την άµβλωση· στηρίζει, συνεπώς, 
µέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της 

πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
καθώς και για την καλύτερη ενηµέρωση 
των γυναικών σχετικά µε τα δικαιώµατά 

τους και τις διαθέσιµες υπηρεσίες· καλεί 
τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να 
θέσουν σε εφαρµογή µέτρα και ενέργειες 
για να ευαισθητοποιήσουν τους άνδρες σε 

ό,τι αφορά τις ευθύνες τους σε σεξουαλικά 

και αναπαραγωγικά ζητήµατα· 

45. τονίζει, σύµφωνα µε την δήλωση των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων της επιτροπής και 
του Ευρωπαϊκού συµβουλίου, ότι η 
διαµόρφωση και η εφαρµογή πολιτικών 
για την σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώµατα ανήκει 
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών και 
συνεπώς στηρίζει µέτρα και δράσεις εκ 
µέρους των κρατών µελών για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε 

υπηρεσίες υγείας, καθώς και για την 

καλύτερη ενηµέρωσή των γυναικών 

σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και τις 

διαθέσιµες υπηρεσίες· υποστηρίζει τα 
κράτη µέλη όσον αφορά τα µέτρα και τις 
ενέργειες για να ευαισθητοποιήσουν τους 

άνδρες σε ό,τι αφορά τις ευθύνες τους σε 

σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
ζητήµατα·  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Τροπολογία  12 

Beatrix von Storch 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Πρόοδος ως προς την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 

2014/2217(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 45 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 45α. επισηµαίνει ότι η διαµόρφωση και η 
εφαρµογή πολιτικών για την ΣΑΥ∆ και 
την σεξουαλική εκπαίδευση ανήκει στην 
αρµοδιότητα των κρατών µελών· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η ΕΕ µπορεί να συµβάλει 
στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών· 

Or. en 

 

 


