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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.2.2018 B8-0068/2 

Τροπολογία  2 

Mylène Troszczynski 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

(ΑΓΓΟ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ 

συχνά δεν μπορεί να διαχωριστεί από 

άλλα θέματα ανισότητας των φύλων και 

εμφανίζεται ως μία μόνο από τις πολλές 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 

γυναικών, όπως: η έλλειψη πρόσβασης 

στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής· η 

έλλειψη θέσεων εργασίας ή απασχόλησης 

για τις γυναίκες· η αδυναμία να κατέχουν 

ή να κληρονομούν περιουσία· οι 

καταναγκαστικοί ή πρόωροι παιδικοί γάμοι 

· η σεξουαλική και η σωματική βία· και η 

έλλειψη ποιοτικής υγειονομικής 

περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και 

δικαιωμάτων· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ 

αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των 

γυναικών εξίσου σοβαρή όπως οι 

καταναγκαστικοί ή πρόωροι παιδικοί γάμοι 

και η σεξουαλική και η σωματική βία· 
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5.2.2018 B8-0068/3 

Τροπολογία  3 

Mylène Troszczynski 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

(ΑΓΓΟ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. ζητεί τα υψηλότερα πρότυπα 

προστασίας για τους αιτούντες άσυλο για 

λόγους που συνδέονται με τον ΑΓΓΟ, στο 

πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και της 

αναθεώρησης των οδηγιών περί ασύλου, 

και μέσω του ρόλου του νέου Οργανισμού 

της ΕΕ για το Άσυλο· 

13. καταγγέλλει το γεγονός ότι μια 

πολιτική για το άσυλο που θα προσφέρει 

συστηματική αποδοχή για λόγους ΑΓΓΟ 

προκαλεί τον κίνδυνο δυσμενούς 

αντίκτυπου στις προσδοκίες·  πιστεύει ότι 

στην πραγματικότητα τούτο θα 

ενθαρρύνει τους διακινητές ανθρώπων να 

χρησιμοποιούν τον ΑΓΓΟ για να 

εξασφαλίζουν ευχερέστερη είσοδο στην 

Ευρώπη· 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/4 

Τροπολογία  4 

Mylène Troszczynski 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

(ΑΓΓΟ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13 α. προτείνει ένα τμήμα του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για την 

αναπτυξιακή πολιτική να χρησιμοποιείται 

για την υλοποίηση μιας πολιτικής που θα 

προωθεί αναπλαστική χειρουργική για τα 

θύματα στις χώρες που κυρίως 

πλήττονται από τον ΑΓΓΟ, με τη 

συγκατάθεσή τους· 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/5 

Τροπολογία  5 

Mylène Troszczynski 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

(ΑΓΓΟ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. τονίζει ότι, παρά το τοπικό του 

πλαίσιο, ο ΑΓΓΟ θα πρέπει να εξετάζεται 

στο πλαίσιο της έμφυλης βίας και ως 

ζήτημα ισότητας των φύλων, και θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά, ώστε 

να αποφεύγεται η σπίλωση των 

κοινοτήτων που τον εφαρμόζουν· 

18. τονίζει ότι, παρά το τοπικό του 

πλαίσιο, ο ΑΓΓΟ θα πρέπει να εξετάζεται 

σε συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο και 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

διπλωματικά, ώστε να αποφεύγεται το να 

θεωρείται η ΕΕ ότι επεμβαίνει σε τρίτες 

χώρες· 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/6 

Τροπολογία  6 

Mylène Troszczynski 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

(ΑΓΓΟ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. εφιστά την προσοχή στις 

δυνατότητες που προσφέρουν και στη 

δύναμη που έχουν διάφορες οδοί 

επικοινωνίας όπως η τέχνη, η λογοτεχνία, 

τα νέα και τα τοπικά μέσα επικοινωνίας 

όσον αφορά τη μετάδοση μηνυμάτων 

στους ανθρώπους· τονίζει ότι είναι 

σημαντική η συμμετοχή των αγοριών και 

των ανδρών στη δημιουργία νέων 

αφηγημάτων για την ισότητα των φύλων 
και στην καταπολέμηση των 

υφιστάμενων δομών εξουσίας, μέσω 

δικτύων, προγραμμάτων ανταλλαγής, 

εκστρατειών ενημέρωσης και 

προγραμμάτων κατάρτισης· 

20. εφιστά την προσοχή στις 

δυνατότητες που προσφέρουν και στη 

δύναμη που έχουν διάφορες οδοί 

επικοινωνίας όπως η τέχνη, η λογοτεχνία, 

τα νέα και τα τοπικά μέσα επικοινωνίας 

όσον αφορά τη μετάδοση μηνυμάτων 

στους ανθρώπους· προτείνει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στο να προσφερθεί 

στους νέους πρόσβαση σε γενική και 

επαγγελματική εκπαίδευση· 

Or. en 

 

 


