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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.3.2017 A8-0060/29 

Τροπολογία  29 

Beatrix von Storch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30α. υποστηρίζει, σε σχέση με τον 

προγραμματισμό και την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018,  ότι, 

κατά την εφαρμογή των ειδικών ρητρών 

όσον αφορά την απαγόρευση του 

εξαναγκασμού ή του καταναγκασμού σε 

θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 

υγείας, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 

Διεθνούς Διάσκεψης του Καΐρου για την 

Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), και 

των νομικώς δεσμευτικών διεθνών 

πράξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

του κοινοτικού κεκτημένου της ΕΕ και 

των πολιτικών αρμοδιοτήτων της 

Ένωσης στα συγκεκριμένα θέματα, η 

βοήθεια της Ένωσης δεν θα πρέπει να 

παρέχεται σε αρχή, οργάνωση ή 

πρόγραμμα που προωθεί, στηρίζει ή 

συμμετέχει στη διαχείριση οιασδήποτε 

δράσης συνεπάγεται παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως  

καταναγκαστική έκτρωση, 

εξαναγκαστική στείρωση ανδρών και 

γυναικών, καθορισμό του φύλου του 

εμβρύου που καταλήγει σε προγεννητική 

επιλογή του φύλου ή παιδοκτονία και 

παρένθετη μητρότητα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.3.2017 A8-0060/30 

Τροπολογία  30 

Beatrix von Storch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30β. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ, κατά τον προγραμματισμό και την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για 

το 2018, να σεβαστούν πλήρως τις 

επιφυλάξεις σχετικά με τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία, την άμβλωση, την 

παρένθετη μητρότητα και τον ορισμό του 

γάμου και της οικογένειας, όπως 

εκφράζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις 

στις συναφείς διεθνείς συνθήκες, 

συμβάσεις και προγράμματα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.3.2017 A8-0060/31 

Τροπολογία  31 

Beatrix von Storch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30γ. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

σεβαστούν πλήρως, κατά τον 

προγραμματισμό και την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018, την 

παράγραφο 8.25 του Προγράμματος 

Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον 

Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, το οποίο 

ορίζει τα εξής: «Επ’ ουδενί δεν πρέπει να 

προβάλλεται η άμβλωση ως μέθοδος 

οικογενειακού προγραμματισμού. (...) 

Μεγίστη προτεραιότητα πρέπει να δίδεται 

πάντοτε στην πρόληψη της ανεπιθύμητης 

εγκυμοσύνης και παντός είδους 

προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται προς 

εξάλειψη της ανάγκης για άμβλωση. 

Γυναίκες με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη 

πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε 

αξιόπιστη πληροφόρηση και παροχή 

συμβουλών που διέπεται από συμπόνια. 

Κάθε μέτρο ή αλλαγή σε σχέση με την 

άμβλωση στο πλαίσιο του συστήματος 

υγείας μπορεί να αποφασίζεται μόνο σε 

εθνικό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 

εθνικές νομοθετικές διαδικασίες.»· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.3.2017 A8-0060/32 

Τροπολογία  32 

Beatrix von Storch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30δ. υποστηρίζει ότι, κατά τον 

προγραμματισμό και την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018, η 

Ένωση πρέπει να σεβαστεί το άρθρο 4 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει τα 

εξής: «Η Ένωση σέβεται την ισότητα 

των κρατών μελών ενώπιον των 

Συνθηκών καθώς και την εθνική τους 

ταυτότητα που είναι συμφυής με τη 

θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική 

τους δομή, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις 

ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως 

δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη 

διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, 

τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και 

την προστασία της εθνικής ασφάλειας. 

Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει 

στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους.» 

Or. en 

 

 


