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12.2.2019 B8-0096/2

Τροπολογία 2
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της ΣΛΕΕ αναθέτει στην Ένωση το 
καθήκον της εξάλειψης των ανισοτήτων 
και της προαγωγής της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών με όλες τις 
δραστηριότητές της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, «η Ένωση 
επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες 
και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το καθήκον της εξάλειψης των εν λόγω 
ανισοτήτων αποτελεί πρωταρχική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/3

Τροπολογία 3
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
πολιτικών ισότητας θα πρέπει να βασίζεται 
στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για 
γυναίκες και άνδρες, στηρίζοντας, 
ταυτόχρονα, τις γυναίκες στην 
προσπάθειά τους να συνδυάσουν την 
επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
πολιτικών ισότητας θα πρέπει να βασίζεται 
στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για 
γυναίκες και άνδρες και, ταυτόχρονα, να 
στηρίζει τις γυναίκες και τους άνδρες να 
συνδυάσουν την εργασία τους με την 
οικογενειακή ζωή·

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/4

Τροπολογία 4
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις σε 
βάρος των γυναικών μπορούν να έχουν 
πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων 
διαρθρωτικών και οικονομικών 
διακρίσεων, οι οποίες ενδέχεται να είναι 
αφανείς και σιωπηρές καθώς είναι τόσο 
διαδεδομένες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις σε 
βάρος των γυναικών μπορούν να έχουν 
πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων 
διαρθρωτικών, εργασιακών και 
οικονομικών διακρίσεων, οι οποίες 
ενδέχεται να είναι αφανείς και σιωπηρές 
καθώς είναι τόσο διαδεδομένες·

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/5

Τροπολογία 5
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφική κρίση και η 
υπογεννητικότητα στην ΕΕ είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με πολιτικές που 
επιδεινώνουν την ανεργία, την 
ανασφάλεια, την έλλειψη σεβασμού και 
την παραβίαση των δικαιωμάτων 
μητρότητας στον χώρο εργασίας, τους 
χαμηλούς μισθούς, την απορρύθμιση και 
την αύξηση των ωρών εργασίας· 

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/6

Τροπολογία 6
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο 
εξάμηνο του 2018 σημειώθηκε, σε πολλά 
κράτη μέλη της ΕΕ, εναντίωση στη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χώρος για 
ρητορική μίσους, με στόχο ιδίως τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
αντίδραση αυτή δεν αντιτάχθηκε ποτέ 
ούτε το Συμβούλιο ούτε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο 
εξάμηνο του 2018 σημειώθηκε, σε πολλά 
κράτη μέλη της ΕΕ, εναντίωση στη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οπισθοδρόμηση αυτή δημιούργησε χώρο 
για ρητορική μίσους, με στόχο ιδίως τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ+ και ότι συνοδεύτηκε 
από μια ανησυχητική και εντεινόμενη 
τάση για πολλαπλές μορφές βίας και 
παρενόχληση σε βάρος των γυναικών, με 
τα αριθμητικά στοιχεία να είναι τραγικά, 
όπως αποδεικνύει ο αριθμός των 
ανθρωποκτονιών σε πολλά κράτη μέλη 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
αντίσταση αυτή απέναντι στη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης δεν αντιτάχθηκε 
ποτέ ούτε το Συμβούλιο ούτε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/7

Τροπολογία 7
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και οι 
επενδύσεις στις γυναίκες αποφέρουν 
οφέλη στο σύνολο της κοινωνίας, καθώς 
οι γυναίκες που διαθέτουν οικονομικούς 
πόρους και ευκαιρίες ανάληψης ηγετικών 
καθηκόντων επενδύουν στην υγεία, στη 
διατροφή, στην εκπαίδευση και στην 
ευημερία των παιδιών και των 
οικογενειών τους·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωση έχει 
καθοριστική σημασία για την 
ανεξαρτησία των γυναικών και την 
αντιμετώπιση των συστημικών 
ανισοτήτων· 

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/8

Τροπολογία 8
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παραμείνουν σταθερά 
προσηλωμένα και να δώσουν 
προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων 
και στα δικαιώματα των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ και των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των πλέον ευάλωτων μειονοτήτων· 
υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη μέλη την 
υποχρέωσή τους να προασπίζουν τα 
δικαιώματα των γυναικών και να 
προωθούν την ισότητα των φύλων· ζητά να 
καταγγέλλεται ευρέως ο διάλογος και τα 
μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα, 
την αυτονομία και τη χειραφέτηση των 
γυναικών σε κάθε τομέα· επισημαίνει ότι η 
προορατική προώθηση της ισότητας των 
φύλων και η γενικότερη ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου αποτελούν 
σημαντικούς τρόπους καταπολέμησης της 
εναντίωσης·

1. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παραμείνουν σταθερά 
προσηλωμένα και να δώσουν 
προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, 
στα δικαιώματα των γυναικών και στα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των πλέον ευάλωτων μειονοτήτων· 
υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη μέλη την 
υποχρέωσή τους να προασπίζουν τα 
δικαιώματα των γυναικών και να 
προωθούν την ισότητα των φύλων· ζητά να 
καταγγέλλεται ευρέως ο διάλογος και τα 
μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα, 
την αυτονομία και τη χειραφέτηση των 
γυναικών σε κάθε τομέα· επισημαίνει ότι η 
προορατική προώθηση της ισότητας των 
φύλων και η γενικότερη ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου αποτελούν 
σημαντικούς τρόπους καταπολέμησης της 
εναντίωσης·

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/9

Τροπολογία 9
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α(νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η ανεξαρτησία των 
γυναικών μέσω της 
κοινωνικοοικονομικής χειραφέτησης 
απαιτεί πολιτικές εστιασμένες στην 
εργασία που θα συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των σημαντικών 
ανισοτήτων και των διακρίσεων στην 
εργασία, θα προάγουν τη μισθολογική 
αύξηση και τη ρύθμιση της εργασίας και 
του χρόνου εργασίας, θα αντιμετωπίζουν 
και θα απαγορεύουν όλες τις μορφές 
επισφαλούς απασχόλησης και θα 
προασπίζονται το δικαίωμα στη 
συλλογική διαπραγμάτευση·

Or. pt



AM\1176808PT.docx PE631.714v01-00

PT Unida na diversidade PT

12.2.2019 B8-0096/10

Τροπολογία 10
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
την αύξηση της βίας κατά των γυναικών, 
βίαια αποτύπωση της οποίας είναι ο 
εντυπωσιακός αριθμός ανθρωποκτονιών· 

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/11

Τροπολογία 11
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει την τάση που επικρατεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη να δημιουργούνται 
παράλληλες δομές μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, αποτελούμενων από άτομα 
και οργανώσεις που πρόσκεινται θετικά 
στην εκάστοτε κυβέρνηση· υπογραμμίζει 
ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ποικίλες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις με κριτική 
στάση, τόσο για τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων όσο 
και για την περαιτέρω εξέλιξη της 
κοινωνίας στο σύνολό της·

19. επισημαίνει την τάση που επικρατεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη να δημιουργούνται 
παράλληλες δομές αποτελούμενες από 
άτομα και οργανώσεις που πρόσκεινται 
θετικά στην εκάστοτε κυβέρνηση· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχουν ποικίλες οργανώσεις, ενώσεις ή 
ιδρύματα με κριτική στάση, τόσο για τα 
δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα 
των φύλων, όσο και για την περαιτέρω 
εξέλιξη της κοινωνίας στο σύνολό της·

Or. pt


