
AM\1217671EL.docx PE658.406v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

9.11.2020 B9-0343/17

Τροπολογία 17
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Katarina Barley, Elena Yoncheva, 
Łukasz Kohut, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Leszek Miller, Marek Belka
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 
35 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, ενδέχεται να κινδυνεύει 
λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για να 
σταματήσει η εξάπλωση της νόσου 
COVID-19, ιδίως για ομάδες ατόμων που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως 
οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με χρόνιες 
ασθένειες, τα άτομα με αναπηρία, τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ+, τα παιδιά, οι γονείς, οι 
έγκυοι, οι άστεγοι, όλοι οι μετανάστες, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών 
χωρίς έγγραφα ταυτότητας, οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι εθνοτικές και 
άλλες μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων 
έχουν επηρεαστεί αρνητικά κατά τη 
διάρκεια της κρίσης στον τομέα της υγείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις 
φαρμάκων, η εκτροπή πόρων από άλλα 
ζητήματα υγείας και η απότομη ακύρωση 
ορισμένων θεραπειών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεραπειών 
εξωσωματικής γονιμοποίησης και των 
θεραπειών μετάβασης, μπορεί να ενέχουν 
κινδύνους για τους ασθενείς που πάσχουν 
από άλλες ασθένειες43·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το πένθος, η απομόνωση, η 

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 
35 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, ενδέχεται να κινδυνεύει 
λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για να 
σταματήσει η εξάπλωση της νόσου 
COVID-19, ιδίως για ομάδες ατόμων που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως 
οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με χρόνιες 
ασθένειες, τα άτομα με αναπηρία, τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ+, τα παιδιά, οι γονείς, οι 
έγκυοι, οι άστεγοι, όλοι οι μετανάστες, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών 
χωρίς έγγραφα ταυτότητας, οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι εθνοτικές και 
άλλες μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων 
έχουν επηρεαστεί αρνητικά κατά τη 
διάρκεια της κρίσης στον τομέα της υγείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη η πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην άμβλωση, έχει περιοριστεί σε μεγάλο 
βαθμό, με συνέπεια μια de facto 
απαγόρευση που ανάγκασε τους 
διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους στη 
μέση μιας πανδημίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ελλείψεις φαρμάκων, η 
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πρόσθετη πίεση στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους εργαζομένους πρώτης 
γραμμής, η απώλεια εισοδήματος και ο 
φόβος, προκαλούν συνθήκες ψυχικής 
υγείας ή επιδεινώνουν τις υφιστάμενες 
συνθήκες, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη 
ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 
έχει ως αποτέλεσμα την επείγουσα ανάγκη 
αύξησης της χρηματοδότησης για τις 
υπηρεσίες αυτές·

____________________
43 https://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pande
mic-eu-bulletin_en.pdf, Δελτίο αριθ. 1, 
παράγραφος 26.

εκτροπή πόρων από άλλα ζητήματα υγείας 
και η απότομη ακύρωση ορισμένων 
θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων των 
θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης 
και των θεραπειών μετάβασης, μπορεί να 
ενέχουν κινδύνους για τους ασθενείς που 
πάσχουν από άλλες ασθένειες43· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πένθος, η 
απομόνωση, η πρόσθετη πίεση στην 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
εργαζομένους πρώτης γραμμής, η απώλεια 
εισοδήματος και ο φόβος, προκαλούν 
συνθήκες ψυχικής υγείας ή επιδεινώνουν 
τις υφιστάμενες συνθήκες, γεγονός που 
οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και έχει ως αποτέλεσμα την 
επείγουσα ανάγκη αύξησης της 
χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες αυτές·

____________________
43 https://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pande
mic-eu-bulletin_en.pdf, Δελτίο αριθ. 1, 
παράγραφος 26.
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8α. επιμένει τα κράτη μέλη να 
απέχουν από τη θέσπιση μέτρων που θα 
έχουν βαθύ αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως τα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα των 
γυναικών, ιδίως σε μια κατάσταση όπου 
οι ανησυχίες για τη δημόσια υγεία δεν 
επιτρέπουν τη δέουσα δημοκρατική 
συζήτηση και την ασφαλή διαμαρτυρία, 
αναγκάζοντας τους διαδηλωτές να 
θέσουν σε κίνδυνο τους υγεία και ζωές 
προκειμένου να υπερασπιστούν τα 
δικαιώματά τους·
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