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8.3.2021 B9-0164/5

Τροπολογία 5
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. έχοντας υπόψη στο προοίμιο της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού επισημαίνεται 
ότι «το παιδί, λόγω της φυσικής και 
διανοητικής του ανωριμότητας, 
χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, 
συμπεριλαμβανομένης και της νομικής 
προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη 
γέννησή του»,
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8.3.2021 B9-0164/6

Τροπολογία 6
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας και ως 
συνέπεια του περιορισμού της 
κυκλοφορίας, έχουν αυξηθεί στην ΕΕ η 
ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία καθώς 
και, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Ευρωπόλ25, η σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ποσοστό μεταξύ 70 % και 85 % 
των παιδιών που έχουν υποστεί 
κακοποίηση γνωρίζουν τον θύτη και ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των παιδιών 
έπεσαν θύματα ανθρώπων που 
εμπιστεύονταν26· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται με την 
αύξηση του χρόνου παραμονής στο 
διαδίκτυο, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, 
έχουν επίσης αυξηθεί λόγω αυτών των 
μέτρων·

_______________
25 

https://www.europol.europa.eu/publication
s-documents/exploiting-isolation-
offenders-and-victims-of-online-child-
sexual-abuse-during-covid-19-pandemic 
26 https://www.coe.int/en/web/human-
rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-
sport 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας και ως 
συνέπεια του περιορισμού της 
κυκλοφορίας, έχουν αυξηθεί στην ΕΕ η 
ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία καθώς 
και, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Ευρωπόλ25, η σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση παιδιών τόσο στο ανοιχτό 
διαδίκτυο όσο και στο dark web· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεταξύ 
70 % και 85 % των παιδιών που έχουν 
υποστεί κακοποίηση γνωρίζουν τον θύτη 
και ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
παιδιών έπεσαν θύματα ανθρώπων που 
εμπιστεύονταν26· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται με την 
αύξηση του χρόνου παραμονής στο 
διαδίκτυο, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, 
έχουν επίσης αυξηθεί λόγω αυτών των 
μέτρων·

_______________
25 
https://www.europol.europa.eu/publication
s-documents/exploiting-isolation-
offenders-and-victims-of-online-child-
sexual-abuse-during-covid-19-pandemic 
26 https://www.coe.int/en/web/human-
rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-
sport 

Or. en
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Τροπολογία 7
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση έχει επηρεαστεί 
σημαντικά από την πανδημία COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η 
εκπαιδευτική πολιτική παραμένει 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, η 
πανδημία COVID-19 και οι ανισότητες 
που έχει προκαλέσει στην εκπαίδευση 
αποτελούν κοινή πρόκληση που απαιτεί 
κοινή προσέγγιση, πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση έχει επηρεαστεί 
σημαντικά από την πανδημία COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η 
εκπαιδευτική πολιτική παραμένει 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία 
έχουν πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση 
των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας τους και 
την πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία τους, η πανδημία COVID-19 
και οι ανισότητες που έχει προκαλέσει 
στην εκπαίδευση αποτελούν κοινή 
πρόκληση·

Or. en
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Τροπολογία 8
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στα 
τρία κορίτσια υφίστανται ακρωτηριασμό 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων ενώ 
ένα στα πέντε θα παντρευτεί ενώ είναι 
ακόμα ανήλικη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων έχει αναγνωριστεί 
διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γάμοι παιδιών εξακολουθούν να αποτελούν 
πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη και 
έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στα 
δικαιώματα και την υγεία των κοριτσιών 
και των γυναικών·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στα 
τρία κορίτσια υφίστανται ακρωτηριασμό 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων ενώ 
ένα στα πέντε θα παντρευτεί ενώ είναι 
ακόμα ανήλικη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων έχει αναγνωριστεί 
διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γάμοι παιδιών εξακολουθούν να αποτελούν 
πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη και 
έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στα 
δικαιώματα και την υγεία των κοριτσιών 
και των γυναικών, μεταξύ άλλων θέτοντας 
σοβαρό κίνδυνο επιπλοκών κατά την 
εγκυμοσύνη και εκθέτοντας τα κορίτσια 
σε σεξουαλική κακοποίηση, 
ενδοοικογενειακή βία ή ακόμη και 
δολοφονίες τιμής·

Or. en
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8.3.2021 B9-0164/9

Τροπολογία 9
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρένθετη μητρότητα είναι μια σύγχρονη 
μορφή δουλείας, εμπορίας ανθρώπων και 
εμπορίου βρεφών, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε συναισθηματικά και νομικά 
ζητήματα όσον αφορά την ιδιότητα του 
γονέα και τα δικαιώματα επιμέλειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική της 
παρένθετης μητρότητας υπονομεύει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια της γυναίκας, 
δεδομένου ότι το σώμα και οι 
αναπαραγωγικές λειτουργίες του 
χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα·

Or. en
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8.3.2021 B9-0164/10

Τροπολογία 10
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και 
ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει πάντοτε να 
προστατεύεται, αρχής γενομένης από τη 
στιγμή της σύλληψης·

Or. en
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8.3.2021 B9-0164/11

Τροπολογία 11
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφοςο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η Στρατηγική της ΕΕ 
πρέπει να ακολουθεί μια προσέγγιση 
εξισορροπημένης εκπροσώπησης των 
φύλων ενσωματώνοντας τη διάσταση του 
φύλου σε όλους τους τομείς 
προγραμματισμού, στοχεύοντας στην 
ευημερία και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών, αντιμετωπίζοντας τις ειδικές 
ανάγκες τους και αναγνωρίζοντας τα 
δικαιώματά τους·

διαγράφεται

Or. en
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8.3.2021 B9-0164/12

Τροπολογία 12
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση 
δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά μόνιμα τη 
δια ζώσης μάθηση, ιδίως όταν η πρόσβαση 
στις τεχνολογίες είναι περιορισμένη, και 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
περιόδους μεγάλων δυσκολιών, όπως 
πανδημίες, ή συμπληρωματικά προς τη δια 
ζώσης μάθηση· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση του 
τρόπου με τον οποίο το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση έχει επηρεαστεί από την κρίση 
και να κάνει συστάσεις στα κράτη μέλη 
βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
ανάλυσης·

7. τονίζει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση 
δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά μόνιμα τη 
δια ζώσης μάθηση, ιδίως όταν η πρόσβαση 
στις τεχνολογίες είναι περιορισμένη, και 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
περιόδους μεγάλων δυσκολιών, όπως 
πανδημίες, ή συμπληρωματικά προς τη δια 
ζώσης μάθηση· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση του 
τρόπου με τον οποίο το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση έχει επηρεαστεί από την 
κρίση·

Or. en
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Τροπολογία 13
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η Στρατηγική της ΕΕ συνάδει με τις 
προτεραιότητες και τις νομοθετικές 
προτάσεις που ορίζονται στην πρόσφατη 
Στρατηγική της ΕΕ για την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στο 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των 
Ρομά, τη Στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τη Στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 
2020-2025·

15. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η Στρατηγική της ΕΕ συνάδει με τις 
προτεραιότητες και τις νομοθετικές 
προτάσεις που ορίζονται στην πρόσφατη 
Στρατηγική της ΕΕ για την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στο 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των 
Ρομά·

Or. en
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8.3.2021 B9-0164/14

Τροπολογία 14
Jadwiga Wiśniewska, Cristian Terheş
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0164/2021
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να προστατεύουν τα δικαιώματα των 
παιδιών και να απαγορεύουν την πώληση 
παιδιών στο πλαίσιο παρένθετης 
μητρότητας·

Or. en


