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Τροπολογία  1 
Malin Björk, Στέλιος Κούλογλου, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Marisa Matias, Σοφία 
Σακοράφα, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês 
Cristina Zuber, Miguel Viegas, Νικόλαος Χουντής, Barbara Spinelli 
εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0988/2015 
Linda McAvan 
εξ ονόµατος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά µε την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη 

χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 17 α (νέα) 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 17α. επιµένει ότι η παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και 

τα κράτη µέλη δεν πρέπει να υπόκειται σε 

περιορισµούς που επιβάλλονται από 

άλλους χορηγούς εταίρους όσον αφορά 

τις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε 

ασφαλή άµβλωση για τις γυναίκες και τα 

κορίτσια που έχουν πέσει θύµατα βιασµού 

σε ένοπλες συγκρούσεις, αλλά θα πρέπει, 

αντίθετα να τηρεί το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο· 

Or. en 



 

AM\1074989EL.doc  PE568.475v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.10.2015 B8-0988/2 

Τροπολογία  2 
Malin Björk, Στέλιος Κούλογλου, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Marisa Matias, Eleonora 
Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Νικόλαος Χουντής, Barbara Spinelli 
εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0988/2015 
Linda McAvan 
εξ ονόµατος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά µε την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη 

χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 19 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. αναγνωρίζει την υγεία ως ανθρώπινο 

δικαίωµα· υπογραµµίζει τη σηµασία της 

καθολικής πρόσβασης στην υγειονοµική 

περίθαλψη και κάλυψη, 

συµπεριλαµβανοµένων της σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας και των 

συναφών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το 

Πρόγραµµα ∆ράσης της ∆ιεθνούς 

∆ιάσκεψης για τον Πληθυσµό και την 

Ανάπτυξη και την Πλατφόρµα ∆ράσης του 

Πεκίνου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 

να διευρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών 

στην υγεία, την υγειονοµική εκπαίδευση, 

τον οικογενειακό προγραµµατισµό, την 

προγεννητική περίθαλψη και τη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, και 

πιο συγκεκριµένα για να αντιµετωπιστεί ο 

σε µεγάλο βαθµό ανεπίτευκτος ΑΣΧ 5 της 

υγείας των µητέρων, 

συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της 

βρεφικής και παιδικής θνησιµότητας· 

εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 

πρόσβαση συµβάλλει στην επίτευξη όλων 

των αναπτυξιακών στόχων που συνδέονται 

19. αναγνωρίζει την υγεία ως ανθρώπινο 

δικαίωµα· υπογραµµίζει τη σηµασία της 

καθολικής πρόσβασης στην υγειονοµική 

περίθαλψη και κάλυψη, 

συµπεριλαµβανοµένων της σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας και των 

συναφών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το 

Πρόγραµµα ∆ράσης της ∆ιεθνούς 

∆ιάσκεψης για τον Πληθυσµό και την 

Ανάπτυξη και την Πλατφόρµα ∆ράσης του 

Πεκίνου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 

να διευρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών 

στην υγεία, την υγειονοµική εκπαίδευση, 

τον οικογενειακό προγραµµατισµό, την 

προγεννητική περίθαλψη και τη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων δωρεάν 

υπηρεσιών ασφαλών αµβλώσεων,  και πιο 

συγκεκριµένα για να αντιµετωπιστεί ο σε 

µεγάλο βαθµό ανεπίτευκτος ΑΣΧ 5 της 

υγείας των µητέρων, 

συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της 

βρεφικής και παιδικής θνησιµότητας και 

της αποφυγής γεννήσεων υψηλού 
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µε την υγεία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του 

Μαΐου 2015· 

κινδύνου · εφιστά την προσοχή στο 

γεγονός ότι η πρόσβαση συµβάλλει στην 

επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων 

που συνδέονται µε την υγεία· χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, τα συµπεράσµατα του 

Συµβουλίου του Μαΐου 2015· 

Or. en 

 

 


