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8.2.2021 B9-0114/11

Τροπολογία 11
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπενθυμίζει την παράγραφο 82 
στοιχείο γ) των περαιτέρω δράσεων και 
πρωτοβουλιών, με την οποία ζητείται «να 
αναπτυχθούν ή να ενισχυθούν πολιτικές 
και προγράμματα για την υποστήριξη του 
πολλαπλού ρόλου των γυναικών όσον 
αφορά τη συμβολή στην ευημερία της 
οικογένειας στις διάφορες μορφές της, τα 
οποία αναγνωρίζουν την κοινωνική 
σημασία της μητρότητας και της 
ιδιότητας της μητέρας, της γονεϊκότητας, 
του ρόλου των γονέων και των νόμιμων 
κηδεμόνων στην ανατροφή των παιδιών 
και τη φροντίδα άλλων μελών της 
οικογένειας. Οι εν λόγω πολιτικές και 
προγράμματα θα πρέπει επίσης να 
προωθούν την κοινή ευθύνη των γονέων, 
των γυναικών και των ανδρών, καθώς 
και της κοινωνίας στο σύνολό της»·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/12

Τροπολογία 12
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει την παράγραφο 29 της 
Πλατφόρμας Δράσης: «Οι γυναίκες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
οικογένεια. Η οικογένεια αποτελεί τη 
βασική ενότητα της κοινωνίας και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να ενισχυθεί. 
Δικαιούται να λάβει ολοκληρωμένη 
προστασία και υποστήριξη. [...] Οι 
γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στην 
ευημερία της οικογένειας και στην 
ανάπτυξη της κοινωνίας, κάτι που δεν 
έχει ακόμη αναγνωριστεί ή 
συνυπολογιστεί σε όλη τη σπουδαιότητά 
του. Πρέπει να αναγνωριστεί η κοινωνική 
σημασία της μητρότητας, της ιδιότητας 
της μητέρας και του ρόλου των γονέων 
στην οικογένεια και στην ανατροφή των 
παιδιών. Η ανατροφή των παιδιών 
απαιτεί κοινή ευθύνη των γονέων, των 
γυναικών και των ανδρών και της 
κοινωνίας στο σύνολό της. Η μητρότητα, 
η ιδιότητα της μητέρας, η γονεϊκότητα 
και ο ρόλος των γυναικών στην 
αναπαραγωγή δεν πρέπει να αποτελούν 
βάση διακρίσεων ούτε να περιορίζουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην 
κοινωνία»·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/13

Τροπολογία 13
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπενθυμίζει την παράγραφο 15 της 
Διακήρυξης του Πεκίνου, σύμφωνα με 
την οποία τα ίσα δικαιώματα, οι ίσες 
ευκαιρίες και η ισότιμη πρόσβαση στους 
πόρους, η ίση κατανομή των ευθυνών για 
την οικογένεια, μεταξύ των ανδρών και 
των γυναικών, και η αρμονική σχέση 
μεταξύ τους, είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευημερία τη δική τους και των 
οικογενειών τους, καθώς και για την 
εδραίωση της δημοκρατίας·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/14

Τροπολογία 14
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. τονίζει ότι τα συστήματα 
προώθησης της ισότητας και της 
αξιοκρατίας θα πρέπει να προτιμώνται 
έναντι των ποσοστώσεων και των 
πολιτικών θετικής δράσης·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/15

Τροπολογία 15
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπενθυμίζει την παράγραφο 230 
στοιχείο ιδ) της Πλατφόρμας Δράσης, η 
οποία ζητεί «να ενισχυθεί η εφαρμογή 
όλων των σχετικών μέσων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να 
καταπολεμηθεί και να εξαλειφθεί, μεταξύ 
άλλων μέσω της διεθνούς συνεργασίας, η 
οργανωμένη και οι άλλες μορφές 
εμπορίας γυναικών και παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, την πορνογραφία, την 
πορνεία και τον σεξουαλικό τουρισμό, και 
να παρασχεθούν νομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες στα θύματα· αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις για διεθνή 
συνεργασία με σκοπό τη δίωξη και την 
τιμωρία των υπευθύνων για την 
οργανωμένη εκμετάλλευση γυναικών και 
παιδιών»·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/16

Τροπολογία 16
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπενθυμίζει την παράγραφο 118 
της Πλατφόρμας Δράσης: «Οι εικόνες 
στα μέσα ενημέρωσης που απεικονίζουν 
βία κατά των γυναικών, ιδίως εκείνες που 
απεικονίζουν βιασμό ή σεξουαλική 
δουλεία, καθώς και η χρήση γυναικών και 
κοριτσιών ως σεξουαλικών αντικειμένων, 
συμπεριλαμβανομένης της πορνογραφίας, 
είναι παράγοντες που συμβάλλουν στη 
συνεχιζόμενη επικράτηση της βίας αυτής, 
επηρεάζοντας δυσμενώς την ευρύτερη 
κοινότητα, ιδίως τα παιδιά και τους 
νέους», και καλεί, ως εκ τούτου, όλους 
τους παρόχους πλατφορμών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης να απαγορεύσουν 
αμέσως κάθε διαθέσιμο πορνογραφικό 
περιεχόμενο·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/17

Τροπολογία 17
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. υπενθυμίζει την παράγραφο 97 της 
Πλατφόρμας Δράσης, η οποία 
επιβεβαιώνει το δικαίωμα πρόσβασης σε 
κατάλληλες υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης που θα επιτρέπουν στις 
γυναίκες να διανύουν με ασφάλεια την 
πορεία της εγκυμοσύνης και τον τοκετό 
και θα παρέχουν στα ζευγάρια κάθε 
δυνατότητα για την απόκτηση ενός 
υγιούς βρέφους·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/18

Τροπολογία 18
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. επιβεβαιώνει το ψήφισμά του, της 
10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα1, το οποίο ορίζει 
ότι «η χάραξη και η εφαρμογή των 
πολιτικών για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, καθώς και η σεξουαλική 
αγωγή στα σχολεία αποτελεί αρμοδιότητα 
των κρατών μελών»· τονίζει ότι το 
γεγονός αυτό συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας που εκφράζεται στην 
παράγραφο 106 της Πλατφόρμας Δράσης 
(«οποιαδήποτε μέτρα ή αλλαγές που 
σχετίζονται με την άμβλωση στο πλαίσιο 
του συστήματος υγείας μπορούν να 
καθοριστούν μόνο σε εθνικό ή τοπικό 
επίπεδο σύμφωνα με την εθνική 
νομοθετική διαδικασία»)·

______________________________
1. ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 66.

Or. en



AM\1224319EL.docx PE688.975v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

8.2.2021 B9-0114/19

Τροπολογία 19
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
στους νέους ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τις 
σχέσεις και πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, 
μεταξύ άλλων σε αντισύλληψη, 
οικογενειακό προγραμματισμό και 
ασφαλή και νόμιμη άμβλωση·

46. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαθέτουν κυρίαρχη αρμοδιότητα για τον 
καθορισμό των πολιτικών για την 
εκπαίδευση και των πολιτικών για την 
σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη·

Or. en
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8.2.2021 B9-0114/20

Τροπολογία 20
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri, Gunnar 
Beck, Markus Buchheit, Joachim Kuhs, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Bernhard 
Zimniok
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0114/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 
25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. υπενθυμίζει την παράγραφο 267 
της Πλατφόρμας Δράσης, η οποία 
επιβεβαιώνει, όσον αφορά την 
εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων, 
τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τα 
καθήκοντα των γονέων και των νόμιμων 
κηδεμόνων να παρέχουν, κατά τρόπο 
συνεπή προς τις εξελισσόμενες 
ικανότητες του παιδιού, κατάλληλη 
διεύθυνση και καθοδήγηση κατά την 
άσκηση από το παιδί των δικαιωμάτων 
που αναγνωρίζονται στη Διεθνή Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του παιδιού·

Or. en


