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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0025/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
θέματα φύλου ΙΙΙ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης 
Δεκεμβρίου 1948, το προοίμιο της οποίας αναφέρει ρητά «τα ίσα δικαιώματα ανδρών 
και γυναικών»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 8, 10 και 168 παράγραφος 7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μία από τις 
βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτυπώνεται 
ως οριζόντια αρχή την οποία επιδιώκει η ΕΕ σε όλες τις δραστηριότητές της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης αποτελεί καθοριστικό 
θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και είναι απαραίτητο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ 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. Στις ευθύνες των κρατών 
μελών εμπίπτει η διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, 

1 ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 66.
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καθώς και η κατανομή των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013, το Κοινοβούλιο 
επιβεβαίωσε ότι η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στα σχολεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απάντησή της σε κοινοβουλευτική ερώτηση της 9ης 
Μαρτίου 2021, η Επίτροπος Ισότητας Helena Dalli δήλωσε ότι «οι νομοθετικές εξουσίες 
σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης, ανήκουν στα κράτη μέλη»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 23ης Ιουνίου 2021, η 
Επίτροπος Ισότητας δήλωσε επίσης ότι «η ΕΕ έχει μόνο συμπληρωματική αρμοδιότητα, 
όπως γνωρίζουμε όλοι, σε θέματα δημόσιας υγείας, και τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για 
τον καθορισμό της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας» και ότι «η νομοθεσία για τις 
αμβλύνσεις εναπόκειται, ως εκ τούτου, στο οικείο κράτος μέλος»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμβλωση δεν αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα και 
δεν περιλαμβάνεται σε καμία νομικά δεσμευτική συνθήκη διεθνούς δικαίου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο διεθνές δίκαιο, η αρχή της μη παρέμβασης περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας κατά της πολιτικής 
ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της 
παρέμβασης αποτελεί απόρροια του δικαιώματος κάθε κράτους στην κυριαρχία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 208 έως 214 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη συνεργασία με 
τρίτες χώρες και την ανθρωπιστική βοήθεια διέπουν τις αρχές και τους στόχους της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και με τις αρχές 
της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, σε κάθε συνεργασία με τρίτες χώρες πρέπει να 
γίνονται σεβαστά ο πολιτισμός, ο τρόπος ζωής και οι παραδόσεις τους, προκειμένου να 
γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές·

1. σημειώνει ότι, δεδομένου ότι η Ένωση υποχρεούται από τη ΣΛΕΕ να εξαλείψει τις 
ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της, η 
διαμόρφωση όλων των εργασιών του Συμβουλίου στον τομέα της τομεακής πολιτικής 
πρέπει να τηρεί αυτή την οριζόντια αρχή·

2. τονίζει ότι όλα τα έγγραφα της ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται σε ορολογία που έχει 
εγκριθεί στο πρωτογενές δίκαιο, όπως η «ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών»· 
υπογραμμίζει ότι ούτε οι Συνθήκες ούτε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν τον όρο «φύλο», ενώ τα άρθρα 2 και 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 23 του Χάρτη 
αναφέρονται ρητά στην «ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών»·

3. επισημαίνει ότι μια λειτουργική δημοκρατική κοινότητα χρειάζεται ένα κοινό σύνολο 
αξιών στις οποίες όλοι θα μπορούν να συμφωνούν, να μοιράζονται και να συμβάλλουν· 
θεωρεί ότι οποιαδήποτε σχέδια δράσης σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να 
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επικεντρώνονται στην ελευθερία των ανθρώπων, σύμφωνα με την αρχή του 
προσωποκεντρισμού, αντί να εκλαμβάνουν τους ανθρώπους ως εκπροσώπους μιας 
συλλογικότητας·

4. τονίζει ότι οι λεγόμενες «ποσοστώσεις βάσει φύλου» δεν προωθούν την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, αλλά την υπονομεύουν· πιστεύει ότι οι «ποσοστώσεις βάσει 
φύλου» εξυπηρετούν μόνο τη μείωση της αξίας της αξιοκρατίας και την επιβολή 
άνισων συνθηκών εργασίας σε άνδρες και γυναίκες·

5. σημειώνει ότι, ενώ η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει την υγεία ανδρών και 
γυναικών σε διαφορετικό βαθμό, δεν είναι σαφές κατά πόσον αυτό οφείλεται σε 
βιολογικές διαφορές, διαφορές στις συμπεριφορικές συνήθειες ή διαφορές στα ποσοστά 
συννοσηρότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

6. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την ισότητα ενώπιον του νόμου στις 
εξωτερικές σχέσεις της·

7. επαναλαμβάνει ότι η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στα σχολεία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

8. καταδικάζει την επιβολή από την ΕΕ της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των συναφών δικαιωμάτων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως 
προαπαιτούμενων για τις αμοιβαίες σχέσεις με τρίτες χώρες, παραβιάζοντας τις εθνικές 
πνευματικές και πολιτιστικές αξίες τους·

9. υπογραμμίζει ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι και οι γάμοι με παιδιά αποτελούν 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία καθιστά τις γυναίκες και τα 
κορίτσια ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία και την κακοποίηση· επισημαίνει ότι ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι τουλάχιστον τρία εκατομμύρια 
κορίτσια κάθε χρόνο κινδυνεύουν από την εν λόγω πρακτική· τονίζει ότι ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι καταναγκαστικοί γάμοι και 
οι γάμοι με παιδιά αποτελούν προσβολή της αξιοπρέπειας των γυναικών ως ανθρώπων· 
ζητεί την ανάληψη κοινής δράσης από την ΕΕ και τις τρίτες χώρες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την αποφυγή του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων και των καταναγκαστικών γάμων·

10. επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν 
προσπαθήσει να παρέμβουν σε θέματα για τα οποία οι Συνθήκες έχουν ορίσει ως 
αρμόδια τα κράτη μέλη·

11. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

Or. en


