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Τροπολογία 1
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματικό 
έγγραφο του Επιτρόπου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα με τίτλο «Santé et droits 
sexuels et reproductifs des femmes en 
Europe» (Σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και συναφή δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη), που 
δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματικό 
έγγραφο του Επιτρόπου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα με τίτλο «Santé et droits 
sexuels et reproductifs des femmes en 
Europe» (Σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και συναφή δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη), που 
δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 3
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα1α, 
1a P7_TA(2013)0548 

Or. pl

Τροπολογία 4
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις που 
εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) το 2019 σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα των εφήβων,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 5
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις που 
εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) το 2019 σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα των εφήβων,

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 6
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία 
(2019/2891(RSP),

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία 
(2019/2891(RSP),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 8
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
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του 2019 σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα των εφήβων, καθώς και τα 
πρότυπα που εξέδωσε το περιφερειακό 
γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη με 
τίτλο «Standards for sexuality education 
in Europe: (Πρότυπα για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη: a 
framework for policy makers, educational 
and health authorities and specialists» 
ένα πλαίσιο για τους φορείς χάραξης 
πολιτικής, τις εκπαιδευτικές και 
υγειονομικές αρχές και τους ειδικούς),

Or. en

Τροπολογία 9
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την 
εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών 
και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ 
((2018/2684(RSP)),

Or. en

Τροπολογία 10
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
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της δεύτερης έρευνας για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ που διενεργήθηκε από τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
στην οποία επισημαίνεται αύξηση της 
μισαλλοδοξίας και της βίας στην 
Πολωνία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και 
η απόλυτη δυσπιστία των Πολωνών 
ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ απέναντι στην 
καταπολέμηση των προκαταλήψεων και 
της μισαλλοδοξίας από την κυβέρνηση, 
δυσπιστία που αποτυπώνεται με το 
χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στην 
Ένωση (μόνο 4 %), ενώ αντίστοιχα το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που 
απάντησαν ότι αποφεύγουν να πηγαίνουν 
σε ορισμένα μέρη διότι φοβούνται ότι θα 
δεχτούν επίθεση, παρενόχληση ή απειλές 
ήταν το υψηλότερο στην ΕΕ (79 %),

Or. en

Τροπολογία 11
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
1, 2, 3, 10, 21 και 35,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
1, 2, 3, 10, 11, 21 και 35,

Or. en

Τροπολογία 12
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
1, 2, 3, 10, 21 και 35,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
1, 2, 3, 10, 21, 35 και 45,

Or. en

Τροπολογία 13
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), σχετικά με τις ιδρυτικές αξίες της 
Ένωσης, καθώς και το άρθρο 7 της ΣΕΕ, 
σχετικά με τη διαπίστωση της ύπαρξης 
σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από 
κράτος μέλος των αξιών του άρθρου 2,

Or. en

Τροπολογία 14
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
καθώς και το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, σχετικά 
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και με υψηλό επίπεδο 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και με υψηλό επίπεδο 
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εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας,

εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας, τον τίτλο IV της 
ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων, καθώς 
και τον τίτλο V της ΣΛΕΕ σχετικά με τον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης,

Or. en

Τροπολογία 15
Nicolaus Fest, Christine Anderson, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού, ιδίως το προοίμιο, στο οποίο 
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»,

Or. en

Τροπολογία 16
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
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ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και 
κατοχυρώνονται στις διεθνείς συνθήκες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές, οι 
οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη και 
τις οποίες όλα τα κράτη μέλη έχουν 
προσυπογράψει ελεύθερα, αποτελούν το 
θεμέλιο των δικαιωμάτων όλων των 
ανθρώπων που ζουν στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα 
αναστολής ορισμένων δικαιωμάτων τα 
οποία απορρέουν από την εφαρμογή των 
Συνθηκών ως προς ένα κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
ψήφου στο Συμβούλιο, εφόσον 
διαπιστωθεί η ύπαρξη σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης από το εν λόγω 
κράτος μέλος των αξιών του άρθρου 2·

Or. en

Τροπολογία 17
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χάραξη 
πολιτικής στον τομέα της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης και η πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών, αν και η ΕΕ μπορεί να 
συμβάλει προάγοντας βέλτιστες 
πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών·
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Or. pl

Τροπολογία 18
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη η διασφάλιση 
προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης 
και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, 
συνδέεται με πολλά ανθρώπινα 
δικαιώματα, μεταξύ των οποίων το 
δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, η 
απαγόρευση της απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση και η 
απαγόρευση των διακρίσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων συνιστά μια μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
έχει αποφανθεί επανειλημμένα ότι η 
περιοριστική νομοθεσία για τις 
αμβλώσεις και η μη εφαρμογή της 
νομοθεσίας συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 19
Jadwiga Wiśniewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές 
δίκαιο δεν αναγνωρίζει το λεγόμενο 
δικαίωμα στην άμβλωση, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι δεν 
υφίσταται ούτε δικαίωμα στην άμβλωση 
ούτε η άσκησή του, και ότι το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί ως χορήγηση του λεγόμενου 
δικαιώματος στην άμβλωση1·
1 Α, Β και C κατά Ιρλανδίας, [GC], αριθ. 
25579/05, 16 Δεκεμβρίου 2010, σκέψη 
213. «Το άρθρο 8 δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η κύηση 
και η διακοπή της αφορά αποκλειστικά 
και μόνο την ιδιωτική ζωή της γυναίκας 
διότι, αφ’ ης στιγμής μια γυναίκα 
κυοφορεί, η ιδιωτική της ζωή καθίσταται 
πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το 
αναπτυσσόμενο έμβρυο.»

Or. pl

Τροπολογία 20
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία και 
τεκμηριωμένη ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των παιδιών και των νέων να 
διαμορφώνουν υγιείς, ισότιμες, 
εποικοδομητικές και ασφαλείς σχέσεις 
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χωρίς διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία, 
καθώς και για τη δημιουργία θετικού 
αντικτύπου στο ζήτημα της ισότητας των 
φύλων, μεταξύ άλλων με την αλλαγή των 
επιβλαβών έμφυλων προτύπων και 
στάσεων έναντι της βίας με βάση το 
φύλο, της ομοφοβίας και της 
τρανσοφοβίας, και ότι συμβάλλει στον 
περιορισμό της εφηβικής εγκυμοσύνης, 
στη μείωση της ανάληψης κινδύνων και 
στην αύξηση της χρήσης προφυλακτικών 
και άλλων μορφών αντισύλληψης·

Or. en

Τροπολογία 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου με τις 
οποίες επιδιώκεται, αφενός, να 
αυστηροποιηθεί περαιτέρω μια 
νομοθεσία για τις αμβλώσεις που 
συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των πλέον 
περιοριστικών στην ΕΕ και, αφετέρου, να 
τυποποιηθεί η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ανηλίκων ως ποινικό 
αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου·

Or. fr

Τροπολογία 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου με τις 
οποίες επιδιώκεται, αφενός, να 
αυστηροποιηθεί περαιτέρω μια 
νομοθεσία για τις αμβλώσεις που 
συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των πλέον 
περιοριστικών στην ΕΕ και, αφετέρου, να 
τυποποιηθεί η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ανηλίκων ως ποινικό 
αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου και ότι 
τόσο το περιεχόμενο όσο και η πιθανή 
έγκρισή τους εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της Πολωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 23
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου με τις 
οποίες επιδιώκεται, αφενός, να 
αυστηροποιηθεί περαιτέρω μια νομοθεσία 
για τις αμβλώσεις που συγκαταλέγεται ήδη 
μεταξύ των πλέον περιοριστικών στην ΕΕ 
και, αφετέρου, να τυποποιηθεί η 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ανηλίκων ως 
ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή 
φυλάκισης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου με τις 
οποίες επιδιώκεται, αφενός, να 
αυστηροποιηθεί περαιτέρω μια νομοθεσία 
για τις αμβλώσεις που συγκαταλέγεται ήδη 
μεταξύ των πλέον περιοριστικών στην ΕΕ 
και, αφετέρου, να τυποποιηθεί η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ανηλίκων ως ποινικό 
αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης·

Or. en

Τροπολογία 24
Jadwiga Wiśniewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου με τις 
οποίες επιδιώκεται, αφενός, να 
αυστηροποιηθεί περαιτέρω μια 
νομοθεσία για τις αμβλώσεις που 
συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των πλέον 
περιοριστικών στην ΕΕ και, αφετέρου, να 
τυποποιηθεί η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ανηλίκων ως ποινικό 
αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί 
προς συζήτηση ενώπιον του πολωνικού 
κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου οι 
οποίες αφορούν, αφενός, την αναθεώρηση 
της νομοθεσίας για τον οικογενειακό 
προγραμματισμό, την προστασία του 
ανθρώπινου εμβρύου και τους όρους 
παραδεκτού για τον τερματισμό της 
κύησης και, αφετέρου την ποινικοποίηση 
της προώθησης της παιδοφιλικής 
συμπεριφοράς·

Or. pl

Τροπολογία 25
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πολωνικός νόμος του 1993 σχετικά με τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, την 
προστασία του ανθρώπινου εμβρύου και 
τους όρους νόμιμης διακοπής της κύησης 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον 
περιοριστικών νομοθεσιών για τις 
αμβλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα πρόταση 
που είναι γνωστή ως νομοσχέδιο «Τέρμα 
στις αμβλώσεις» («Stop Abortion»), και 
με την οποία επιδιώκεται η τροποποίηση 
του Ποινικού Κώδικα για την 
απαγόρευση της νόμιμης πρόσβασης στις 
αμβλώσεις σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας ανωμαλίας του εμβρύου, θα 
έχει ουσιαστικά ως αποτέλεσμα τη 
σχεδόν καθολική άρνηση πρόσβασης στη 
νόμιμη άμβλωση στην Πολωνία, 
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δεδομένου ότι η πλειονότητα των 
νόμιμων αμβλώσεων πραγματοποιούνται 
σε αυτή τη βάση·

Or. en

Τροπολογία 26
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διασφάλιση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων είναι καίριας σημασίας για 
την επίτευξη της ισότητας των φύλων και 
ότι η πρόσβαση σε τεκμηριωμένη 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των παιδιών και των 
νέων να διαμορφώνουν υγιείς, ισότιμες, 
εποικοδομητικές και ασφαλείς σχέσεις, 
για την αντιμετώπιση των προτύπων με 
βάση το φύλο και για την πρόληψη των 
διακρίσεων και όλων των μορφών 
κακοποίησης και βίας με βάση το φύλο· 

Or. en

Τροπολογία 27
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση των επιχειρημάτων για την 
υλοποίηση πρωτοβουλιών πολιτών 
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διενεργείται, σύμφωνα με το πολωνικό 
δίκαιο, από τη Sejm (Πολωνική Δίαιτα) 
και τη Γερουσία. Η λήψη απόφασης εν 
προκειμένω εναπόκειται σε αμφότερα τα 
σώματα του κοινοβουλίου της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας·

Or. pl

Τροπολογία 28
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
νομοσχέδιο «Τέρμα στην παιδοφιλία» 
(«Stop paedophilia») θα έχει ουσιαστικά 
ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, την 
ποινικοποίηση εκπαιδευτικών, 
εργαζόμενων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και άλλων 
επαγγελματιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση 
του στιγματισμού, των επιβλαβών 
στερεοτύπων και της ομοφοβίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω 
νομοσχέδιο αντίκειται στις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Πολωνίας στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 29
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sejm 
(Πολωνική Δίαιτα) είχε νομική υποχρέωση 
να εξετάσει τις προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών 
εντός έξι μηνών από την ανάληψη των 
καθηκόντων της·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sejm 
(Πολωνική Δίαιτα) είχε νομική υποχρέωση 
να εξετάσει τις προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών 
εντός έξι μηνών από την ανάληψη των 
καθηκόντων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στις 16 Απριλίου 2020, το πολωνικό 
κοινοβούλιο αποφάσισε να αναπέμψει σε 
επιτροπή τις δύο προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών 
και αφορούν την πρόσβαση στην 
άμβλωση και τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν 
ανακοινωθεί ακόμη οι ημερομηνίες κατά 
τις οποίες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
θα εξετάσουν τα νομοσχέδια·

Or. en

Τροπολογία 30
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βουλευτές της Sejm (Πολωνική Δίαιτα) 
είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι με 
αναλογική αντιπροσώπευση και ότι ο 
πολωνικός λαός έχει επιλέξει τους 
αντιπροσώπους του με ελεύθερο και 
κυρίαρχο τρόπο·

Or. fr

Τροπολογία 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
η πρόταση νόμου για την επιβολή μέτρων 
με στόχο τον περιορισμό των αμβλώσεων 
προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες εντός 
και εκτός της χώρας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 32
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, η 
πρόταση νόμου για την επιβολή μέτρων 
με στόχο τον περιορισμό των αμβλώσεων 
προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες εντός και 
εκτός της χώρας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
μια πρωτοβουλία πολιτών, η οποία 
συγκέντρωσε τις υπογραφές άνω των 
450 000 Πολωνών πολιτών και αφορούσε 
μια τροποποίηση της νομοθεσίας για τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, την 
προστασία του ανθρώπινου εμβρύου και 
τους όρους παραδεκτού για τη διακοπή 
της κύησης, προκάλεσε διαμαρτυρίες 
εντός και εκτός της χώρας, ένδειξη του 
γεγονότος ότι, αφενός εκφράζονται 
λειτουργικοί δημοκρατικοί μηχανισμοί 
και, αφετέρου, λαμβάνονται υπόψη οι 
πρωτοβουλίες πολιτών·

Or. pl

Τροπολογία 33
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, η 
πρόταση νόμου για την επιβολή μέτρων με 
στόχο τον περιορισμό των αμβλώσεων 
προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες εντός και 
εκτός της χώρας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, 
μια απόπειρα για τη θέσπιση καθολικής 
απαγόρευσης του δικαιώματος άμβλωσης 
πυροδότησε τη μαζική κινητοποίηση 
γυναικών και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και τη γυναικεία 
απεργία «Μαύρη Δευτέρα»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2018, η πρόταση νόμου για 
την επιβολή μέτρων με στόχο τον 
περιορισμό των αμβλώσεων προκάλεσε 
μαζικές διαμαρτυρίες εντός και εκτός της 
χώρας·

Or. en

Τροπολογία 34
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, η 
πρόταση νόμου για την επιβολή μέτρων με 
στόχο τον περιορισμό των αμβλώσεων 
προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες εντός και 
εκτός της χώρας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, 
το 2018 και το 2020, η πρόταση νόμου για 
την επιβολή μέτρων με στόχο τον 
περιορισμό των αμβλώσεων προκάλεσε 
μαζικές διαμαρτυρίες εντός και εκτός της 
χώρας·

Or. en

Τροπολογία 35
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 
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αρχές του 2019, υπήρξαν στην Πολωνία 
περισσότερες από 80 περιπτώσεις στις 
οποίες περιφέρειες, κομητείες ή δήμοι 
ενέκριναν ψηφίσματα με τα οποία 
αυτοπροσδιορίζονται ως ζώνες 
απαλλαγμένες από την επονομαζόμενη 
«ιδεολογία των ΛΟΑΔ» ή ενέκριναν 
«Περιφερειακούς χάρτες για τα 
δικαιώματα των οικογενειών» ή βασικές 
διατάξεις των λόγω χαρτών, βάσει των 
οποίων εισάγονται διακρίσεις ιδίως κατά 
μονογονεϊκών οικογενειών και 
οικογενειών ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δημιουργία «ζωνών χωρίς 
ΛΟΑΔΜ», ακόμη και αν δεν συνίσταται 
στη θέσπιση φυσικού συνόρου, αποτελεί 
ακραίο μέτρο εισαγωγής διακρίσεων το 
οποίο περιορίζει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 36
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
Δημοκρατία της Πολωνίας, το δικαίωμα 
στην υγεία είναι καθολικό και οι γυναίκες 
που βρίσκονται στα στάδια της κύησης, 
των ωδίνων και του τοκετού τυγχάνουν 
απολαμβάνουν ειδικής νομικής 
προστασίας στην Πολωνία· το άρθρο 68 
παράγραφος 3 του Συντάγματος της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 2ας 
Απριλίου 1997, ορίζει ως εξής: «Οι 
πολωνικές αρχές μεριμνούν για την 
παροχή ειδικής υγειονομικής περίθαλψης 
σε παιδιά, εγκύους, άτομα με αναπηρία 
και ηλικιωμένους.»·

Or. pl
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Τροπολογία 37
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, 
ο πολωνικός λαός επέλεξε ελεύθερα να 
εκλέξει στη Sejm (Πολωνική Δίαιτα) μια 
πλειοψηφία βουλευτών των οποίων οι 
θέσεις επί του ζητήματος των 
αμβλώσεων ήταν γνωστές στους 
ψηφοφόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οργανισμοί και οι ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται σε υπερεθνικό 
επίπεδο ή στο εξωτερικό δεν έχουν λόγο 
επί ζητημάτων εθνικής αρμοδιότητας, 
δεδομένου ότι οι πολίτες ασκούν ελεύθερα 
το δικαίωμα ψήφου τους και οι 
κυβερνήσεις και οι συνελεύσεις είναι 
δημοκρατικά εκλεγμένες·

Or. fr

Τροπολογία 38
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το 
παρελθόν, η Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει 
ζητήσει από την Πολωνία να μη θεσπίσει 
καμία νομοθετική μεταρρύθμιση η οποία 
θα ισοδυναμούσε με οπισθοδρόμηση της 
ήδη περιοριστικής νομοθεσίας για την 
πρόσβαση των γυναικών σε ασφαλή και 
νόμιμη άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ΕΔΑΔ έχει εκδώσει αποφάσεις 
κατά της Πολωνίας σε διάφορες 
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υποθέσεις, λόγω της περιοριστικής 
ερμηνείας του δικαιώματος αυτού από 
την Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 39
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 
Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο 
αποφάσισε να αναπέμψει σε επιτροπή τις 
δύο προτάσεις νόμου που προέκυψαν από 
πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την 
πρόσβαση στην άμβλωση και τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 
Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο 
δεν ενέκρινε τις δύο προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών και 
αφορούν την πρόσβαση στην άμβλωση και 
τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων, αλλά αντιτίθεται στην 
αναπομπή των εν λόγω δύο προτάσεων σε 
επιτροπή για περαιτέρω εξέταση, 
δεδομένου ότι αμφότερες οι προτάσεις θα 
υπονομεύσουν σε σημαντικό βαθμό τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η πιθανή 
μελλοντική έγκριση των εν λόγω 
νομοσχεδίων συνιστά δυνητική απειλή για 
τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 
κυρίως όσον αφορά τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας, την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την ισότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας 
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, 
καθώς και τον σεβασμό του έργου της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 40
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE653.743v01-00 24/62 AM\1206982EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 
Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο 
αποφάσισε να αναπέμψει σε επιτροπή τις 
δύο προτάσεις νόμου που προέκυψαν από 
πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την 
πρόσβαση στην άμβλωση και τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 
Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο 
αποφάσισε να αναπέμψει σε επιτροπή τις 
δύο προτάσεις νόμου που προέκυψαν από 
πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την 
πρόσβαση στην άμβλωση και τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για τις επανειλημμένες 
απόπειρες παρουσίασης, εξέτασης και 
μεταρρύθμισης νομοθεσιών με σκοπό τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 41
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 
16 Απριλίου 2020, το πολωνικό 
κοινοβούλιο αποφάσισε να αναπέμψει σε 
επιτροπή τις δύο προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών 
και αφορούν την πρόσβαση στην 
άμβλωση και τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων·

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το κοινοβούλιο δεν απέρριψε 
κατηγορηματικά αυτές τις δύο προτάσεις 
νόμου· και απορρίπτει κάθε απόπειρα 
οπισθοδρόμησης όσον αφορά τόσο τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία κα 
τα συναφή δικαιώματα όσο και τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ ατόμων, και 
καταδικάζει[-ίκασε] σε αυτό το πλαίσιο 
τις απόπειρες περαιτέρω ποινικοποίησης 
της φροντίδας διακοπής της κύησης, του 
στιγματισμού των θετικών ως προς τον 
HIV ατόμων, καθώς και τις απόπειρες 
υπονόμευσης της πρόσβασης των νέων 
στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην 
Πολωνία·

Or. en
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Τροπολογία 42
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 
16 Απριλίου 2020, το πολωνικό 
κοινοβούλιο αποφάσισε να αναπέμψει σε 
επιτροπή τις δύο προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών και 
αφορούν την πρόσβαση στην άμβλωση 
και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων·

1. επισημαίνει ότι, στις 16 Απριλίου 
2020, το πολωνικό κοινοβούλιο αποφάσισε 
να αναπέμψει σε επιτροπή τις δύο 
προτάσεις νόμου που προέκυψαν από 
πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, την 
προστασία του ανθρώπινου εμβρύου και 
τους όρους παραδεκτού της διακοπής της 
κύησης, καθώς και την ποινικοποίηση 
της προώθησης της παιδοφιλικής 
συμπεριφοράς·

Or. pl

Τροπολογία 43
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 
Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο 
αποφάσισε να αναπέμψει σε επιτροπή τις 
δύο προτάσεις νόμου που προέκυψαν από 
πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την 
πρόσβαση στην άμβλωση και τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 
Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο 
αποφάσισε να αναπέμψει σε επιτροπή τις 
δύο προτάσεις νόμου που προέκυψαν από 
πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την 
πρόσβαση στην άμβλωση και την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση για τους ανηλίκους·

Or. en
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Τροπολογία 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 
16 Απριλίου 2020, το πολωνικό 
κοινοβούλιο αποφάσισε να αναπέμψει σε 
επιτροπή τις δύο προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών και 
αφορούν την πρόσβαση στην άμβλωση και 
τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός 
ότι, στις 16 Απριλίου 2020, το πολωνικό 
κοινοβούλιο αποφάσισε να αναπέμψει σε 
επιτροπή τις δύο προτάσεις νόμου που 
προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών και 
αφορούν την πρόσβαση στην άμβλωση και 
τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων·

Or. fr

Τροπολογία 45
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ενθαρρυντικό το γεγονός 
ότι τα δημοκρατικά εργαλεία με άξονα 
τους πολίτες είναι πλήρως λειτουργικά 
στην Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 46
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
μην εξετάσει περαιτέρω αυτές τις δύο 
προτάσεις νόμου, δεδομένου ότι, με 

διαγράφεται
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αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά ζητήματα 
και τις προκληθείσες αντιδράσεις, έχει 
αρχίσει να διεξάγεται μια έντονη, 
αναγκαία και θεμιτή αντιπαράθεση 
απόψεων τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεδομένου 
επίσης ότι η ζωή και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα χιλιάδων – ιδίως νεαρών και 
ευάλωτων – γυναικών, ζευγαριών και 
οικογενειών θα μπορούσαν να θιγούν 
ανεπανόρθωτα·

Or. fr

Τροπολογία 47
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
μην εξετάσει περαιτέρω αυτές τις δύο 
προτάσεις νόμου, δεδομένου ότι, με 
αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά ζητήματα 
και τις προκληθείσες αντιδράσεις, έχει 
αρχίσει να διεξάγεται μια έντονη, 
αναγκαία και θεμιτή αντιπαράθεση 
απόψεων τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεδομένου 
επίσης ότι η ζωή και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα χιλιάδων – ιδίως νεαρών και 
ευάλωτων – γυναικών, ζευγαριών και 
οικογενειών θα μπορούσαν να θιγούν 
ανεπανόρθωτα·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 48
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
μην εξετάσει περαιτέρω αυτές τις δύο 
προτάσεις νόμου, δεδομένου ότι, με 
αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά ζητήματα και 
τις προκληθείσες αντιδράσεις, έχει αρχίσει 
να διεξάγεται μια έντονη, αναγκαία και 
θεμιτή αντιπαράθεση απόψεων τόσο στην 
ίδια τη χώρα όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και δεδομένου επίσης ότι η ζωή 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων – 
ιδίως νεαρών και ευάλωτων – γυναικών, 
ζευγαριών και οικογενειών θα μπορούσαν 
να θιγούν ανεπανόρθωτα·

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση και 
τους βουλευτές του πολωνικού 
κοινοβουλίου να μην εξετάσουν περαιτέρω 
αυτές τις δύο προτάσεις νόμου, δεδομένου 
ότι, με αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά 
ζητήματα και τις προκληθείσες 
αντιδράσεις, έχει αρχίσει να διεξάγεται μια 
έντονη, αναγκαία και θεμιτή αντιπαράθεση 
απόψεων τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεδομένου 
επίσης ότι η ζωή και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα χιλιάδων – ιδίως νεαρών και 
ευάλωτων – γυναικών, ζευγαριών και 
οικογενειών θα μπορούσαν να θιγούν 
ανεπανόρθωτα· προτρέπει τους βουλευτές 
του πολωνικού κοινοβουλίου να μην 
προβούν σε καμία περαιτέρω απόπειρα 
περιορισμού της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
εφήβων·

Or. en

Τροπολογία 49
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
μην εξετάσει περαιτέρω αυτές τις δύο 
προτάσεις νόμου, δεδομένου ότι, με 
αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά ζητήματα και 
τις προκληθείσες αντιδράσεις, έχει αρχίσει 
να διεξάγεται μια έντονη, αναγκαία και 
θεμιτή αντιπαράθεση απόψεων τόσο στην 
ίδια τη χώρα όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και δεδομένου επίσης ότι η ζωή 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων – 
ιδίως νεαρών και ευάλωτων – γυναικών, 
ζευγαριών και οικογενειών θα μπορούσαν 
να θιγούν ανεπανόρθωτα·

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
μην εξετάσει περαιτέρω αυτές τις δύο 
προτάσεις νόμου, δεδομένου ότι, με 
αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά ζητήματα και 
τις προκληθείσες αντιδράσεις, έχει αρχίσει 
να διεξάγεται μια έντονη, αναγκαία και 
θεμιτή αντιπαράθεση απόψεων τόσο στην 
ίδια τη χώρα όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και δεδομένου επίσης ότι η ζωή 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων – 
ιδίως νεαρών και ευάλωτων – γυναικών, 
ζευγαριών, οικογενικών, παιδιών και 
εφήβων θα μπορούσαν να θιγούν 
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ανεπανόρθωτα, όπως επίσης και η ζωή 
και τα δικαιώματα παιδαγωγών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, 
εργαζόμενοι εκτός δομών (outreach 
workers), προσωπικό υγειονομικής 
περίθαλψης και ακτιβιστές που 
προασπίζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 50
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
μην εξετάσει περαιτέρω αυτές τις δύο 
προτάσεις νόμου, δεδομένου ότι, με 
αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά ζητήματα 
και τις προκληθείσες αντιδράσεις, έχει 
αρχίσει να διεξάγεται μια έντονη, αναγκαία 
και θεμιτή αντιπαράθεση απόψεων τόσο 
στην ίδια τη χώρα όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και δεδομένου επίσης ότι η ζωή 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων – 
ιδίως νεαρών και ευάλωτων – γυναικών, 
ζευγαριών και οικογενειών θα μπορούσαν 
να θιγούν ανεπανόρθωτα·

2. ενθαρρύνει την πολωνική 
κυβέρνηση να εξετάσει με προσοχή αυτές 
τις δύο προτάσεις νόμου, δεδομένου ότι 
έχει αρχίσει να διεξάγεται μια έντονη, 
αναγκαία και θεμιτή αντιπαράθεση 
απόψεων, τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ειλικρινή 
αξιολόγηση των εγειρόμενων ηθικών 
ζητημάτων και των προκληθέντων 
προβληματισμών, και δεδομένου επίσης 
ότι η ζωή και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
χιλιάδων βρεφών, γυναικών – ιδίως 
νεαρών και ευάλωτων –, ζευγαριών και 
οικογενειών θα μπορούσαν σκοπίμως να 
θιγούν ανεπανόρθωτα και να 
τερματιστούν·

Or. en

Τροπολογία 51
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που 
επέφερε η Sejm (Πολωνική Δίαιτα), βάσει 
των οποίων οι ιατρικές δομές δεν θα είναι 
πλέον εκ του νόμου υποχρεωμένες να 
παραπέμπουν σε άλλες ιατρικές δομές σε 
περίπτωση άρνησης παροχής υπηρεσιών 
διακοπής της κύησης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να ανακαλέσει τις εν λόγω 
αλλαγές και να θεσπίσει μέτρα για την 
κάλυψη των ελλείψεων παροχής 
υπηρεσιών που οφείλονται σε γιατρούς οι 
οποίοι αποφασίζουν να επικαλεστούν 
λόγους αντίρρησης συνείδησης 
προκειμένου να αρνηθούν την παροχή 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, και 
να συμπεριλάβει στη νομοθεσία κανόνα 
σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση 
άρνησης εκτέλεσης ιατρικής πράξης, η 
ιατρική δομή πρέπει να παραπέμπει σε 
άλλον ειδικό ή άλλη δομή που θα 
εκτελέσει την εν λόγω πράξη·

Or. en

Τροπολογία 52
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί, αφενός, την πολωνική 
κυβέρνηση να απορρίψει κάθε 
νομοθετική πρόταση με την οποία 
επιδιώκεται η περαιτέρω φαλκίδευση των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών και, 
αφετέρου, τις πολωνικές αρχές να 
αναγνωρίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα 
των γυναικών στη σωματική και 
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διανοητική ακεραιότητα και στην 
αυτόνομη λήψη αποφάσεων όσον αφορά 
το δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών αναπαραγωγικής 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, και να 
λάβουν μέτρα για την πλήρη εφαρμογή 
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στις υποθέσεις κατά της Πολωνίας, στις 
οποίες το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η περιοριστική 
νομοθεσία για τις αμβλώσεις και η μη 
εφαρμογή της νομοθεσίας συνιστούν 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 53
Robert Biedroń, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει τους 
προβληματισμούς του σχετικά με την ήδη 
εφαρμοζόμενη, εκτεταμένη και 
ανάρμοστη χρήση της ρήτρας περί 
συνείδησης, συμπεριλαμβανομένης της 
απουσίας αξιόπιστου μηχανισμού 
παραπομπής για την πρόσβαση στην 
άμβλωση στην πράξη, καθώς και σχετικά 
με την έλλειψη διαδικασιών έγκαιρης 
άσκησης προσφυγής για τις γυναίκες που 
στερούνται την πρόσβαση στην 
άμβλωση· επισημαίνει ότι δυνάμει του 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης 
υπόκειται σε περιορισμούς που 
αποσκοπούν στην προστασία των 
δικαιωμάτων τρίτων και ότι, όσον αφορά 
την υγειονομική περίθαλψη, η αντίρρηση 
συνείδησης περιορίζεται επίσης από 
άρθρα τα οποία προστατεύουν το 
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δικαίωμα στη ζωή, την υγεία και την 
ιδιωτική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η νομοθεσία για τις 
αμβλώσεις, όπως και το σύνολο των 
νόμων, απορρέει από την κυριαρχία των 
κρατών και, κατά μείζονα λόγο, των 
κοινοβουλευτικών τους οργάνων· και ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε 
να εμπλέκεται σε εθνικά και δημοκρατικά 
ζητήματα της Πολωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 55
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι η χάραξη 
πολιτικής στον τομέα της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης και η πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
συνιστούν αρμοδιότητες των κρατών 
μελών·

Or. pl

Τροπολογία 56
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Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί την κατάργηση της 
νομοθεσίας που περιορίζει την πρόσβαση 
γυναικών και κοριτσιών στο χάπι 
επείγουσας αντισύλληψης·

Or. en

Τροπολογία 57
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση παροχής υπηρεσιών στον τομέα 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών και υπενθυμίζει ότι η 
μη διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών 
πληροφοριών συνιστά παραβίαση των 
δικαιωμάτων των ατόμων να προβαίνουν 
σε τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τη 
δική τους σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 58
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2στ. ζητεί από την πολωνική 
κυβέρνηση να μη θεσπίσει καμία πολιτική 
που θα μπορούσε να περιορίσει την 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· ζητεί από τις 
πολωνικές αρχές να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση των νέων στην εν λόγω 
διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πρότυπα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
καθώς και την παροχή στήριξης στα 
άτομα τα οποία την παρέχουν ώστε να το 
πράττουν με τεκμηριωμένο και 
αντικειμενικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 59
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ζ. ενθαρρύνει τις πολωνικές αρχές να 
εφαρμόζουν με πρακτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, μεταξύ άλλων με τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σε ολόκληρη τη 
χώρα, καθώς και την παροχή επαρκούς 
αριθμού και κατάλληλης ποιότητας 
καταφυγίων για τις γυναίκες που έχουν 
υπάρξει θύματα βίας και για τα παιδιά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 60
Annika Bruna, Virginie Joron
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και το επίπεδο 
προστασίας του δικαιώματος των 
γυναικών και των εφήβων στην υγεία, 
βασική συνιστώσα της οποίας αποτελεί η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
καθώς και όσον αφορά το επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής ηλικίας, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε 
κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την 
υγεία και την ακεραιότητά τους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 61
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και το επίπεδο 
προστασίας του δικαιώματος των 
γυναικών και των εφήβων στην υγεία, 
βασική συνιστώσα της οποίας αποτελεί η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
καθώς και όσον αφορά το επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής ηλικίας, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε 
κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την 
υγεία και την ακεραιότητά τους·

διαγράφεται

Or. pl



PE653.743v01-00 36/62 AM\1206982EL.docx

EL

Τροπολογία 62
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα 
των γυναικών και το επίπεδο προστασίας 
του δικαιώματος των γυναικών και των 
εφήβων στην υγεία, βασική συνιστώσα της 
οποίας αποτελεί η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και όσον 
αφορά το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής 
ηλικίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε κινδύνους που μπορεί να 
απειλήσουν την υγεία και την ακεραιότητά 
τους·

3. τονίζει ότι η καθολική πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· 
εκφράζει τον προβληματισμό του για την 
οπισθοδρόμηση που παρατηρείται στην 
Πολωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και το επίπεδο προστασίας του 
δικαιώματος των γυναικών και των 
εφήβων στην υγεία, βασική συνιστώσα της 
οποίας αποτελεί η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και όσον 
αφορά το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής 
ηλικίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε κινδύνους που μπορεί να 
απειλήσουν την υγεία και την ακεραιότητά 
τους· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που 
περιορίζουν την προστασία των 
δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των 
γυναικών συνιστούν παράβαση των 
διεθνών υποχρεώσεων της Πολωνίας 
στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όσον αφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων των γυναικών στην 
ιδιωτική ζωή, την υγεία και την 
απαγόρευση της απάνθρωπης 
μεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 63
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
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Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα 
των γυναικών και το επίπεδο προστασίας 
του δικαιώματος των γυναικών και των 
εφήβων στην υγεία, βασική συνιστώσα της 
οποίας αποτελεί η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και όσον 
αφορά το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής 
ηλικίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε κινδύνους που μπορεί να 
απειλήσουν την υγεία και την ακεραιότητά 
τους·

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα 
των γυναικών και το επίπεδο προστασίας 
του δικαιώματος των γυναικών και των 
εφήβων στην υγεία, βασική συνιστώσα της 
οποίας αποτελούν η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά τους, καθώς και όσον αφορά 
το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 
των ατόμων ΛΟΑΔΜ, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κινδύνους που 
μπορεί να απειλήσουν τη διανοητική και 
σωματική τους υγεία και την ακεραιότητά 
τους· αποδοκιμάζει τις συνεχιζόμενες 
επιθέσεις της κυβέρνησης κατά των 
ακτιβιστών και των οργανώσεων που 
προασπίζονται τα δικαιώματα των 
γυναικών μέσω εφόδων, διακοπής της 
χρηματοδότησης και εκφοβισμού, 
ενέργειες που έχουν σοβαρό αντίκτυπο 
στην εργασία τους και διαμορφώνουν ένα 
περιβάλλον φόβου·

Or. en

Τροπολογία 64
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα 
των γυναικών και το επίπεδο προστασίας 
του δικαιώματος των γυναικών και των 
εφήβων στην υγεία, βασική συνιστώσα της 

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα 
των γυναικών και το ανεπαρκές επίπεδο 
προστασίας του δικαιώματος των γυναικών 
και των εφήβων στην υγεία, βασική 
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οποίας αποτελεί η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και όσον 
αφορά το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής 
ηλικίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε κινδύνους που μπορεί να 
απειλήσουν την υγεία και την ακεραιότητά 
τους·

συνιστώσα της οποίας αποτελεί η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, η 
οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, καθώς και όσον 
αφορά το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής 
ηλικίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε κινδύνους που μπορεί να 
απειλήσουν την υγεία και την ακεραιότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 65
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται 
στην Πολωνία, όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και το επίπεδο 
προστασίας του δικαιώματος των γυναικών 
και των εφήβων στην υγεία, βασική 
συνιστώσα της οποίας αποτελεί η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
καθώς και όσον αφορά το επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ νεαρής ηλικίας, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κινδύνους που 
μπορεί να απειλήσουν την υγεία και την 
ακεραιότητά τους·

3. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τον κίνδυνο που παρατηρείται στην 
Πολωνία, όσον αφορά την υγεία των 
γυναικών και το επίπεδο προστασίας του 
δικαιώματος των γυναικών και των 
εφήβων στην υγεία, βασική συνιστώσα της 
οποίας αποτελεί η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και όσον 
αφορά το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής 
ηλικίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε κινδύνους που μπορεί να 
απειλήσουν την υγεία και την ακεραιότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 66
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η απρόσκοπτη 
και έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
αναπαραγωγικής υγείας και ο σεβασμός 
της αναπαραγωγικής αυτονομίας και 
λήψης αποφάσεων των γυναικών είναι 
κρίσιμης σημασίας για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων· 
υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς οργανισμοί για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν 
διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι οι 
ιδιαιτέρως περιοριστικές νομοθεσίες για 
τις αμβλώσεις αντιβαίνουν στα πρότυπα 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει 
να μεταρρυθμιστούν· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει επικρίνει έντονα, ήδη 
στα ψηφίσματά του της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2016 και της 15ης 
Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση για την απαγόρευση της 
άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, η 
οποία απαγορεύει ουσιαστικά την 
πρόσβαση σε φροντίδα διακοπής της 
κύησης στην Πολωνία, δεδομένου η 
πλειονότητα των νόμιμων αμβλώσεων 
πραγματοποιούνται σε αυτή τη βάση·

Or. en

Τροπολογία 67
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
ζήτημα της αναπαραγωγικής υγείας έχει 
συμπεριληφθεί στο εθνικό πρόγραμμα 
υγείας για την περίοδο 2016-2020, καθώς 
και στο πρόγραμμα πολιτικής για την 
υγεία με τίτλο: «Πρόγραμμα για την 
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ολοκληρωμένη προστασία της 
αναπαραγωγικής υγείας στην Πολωνία», 
πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι η 
αύξηση της διαθεσιμότητας υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών διάγνωσης και 
υπογονιμότητας·

Or. pl

Τροπολογία 68
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επικροτεί τις προσπάθειες της 
πολωνικής κυβέρνησης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
γυναικών με την καταπολέμηση του 
εξισλαμισμού, ο οποίος αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες απειλές για τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
σεξουαλικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. φρονεί ότι η νομοθεσία για τις 
αμβλώσεις πρέπει να μπορεί να 
συνοδεύεται από αντίστοιχους 
μηχανισμούς πρόληψης, λαμβανομένου 
υπόψη του μεγάλου αριθμού μεθόδων 
αντισύλληψης που υπάρχουν σήμερα·

Or. fr
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Τροπολογία 70
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι γυναίκες οι οποίες 
αποφασίζουν να τερματίσουν μια 
εγκυμοσύνη είτε ταξιδεύουν σε άλλη χώρα 
για να λάβουν υπηρεσίες ασφαλούς και 
νόμιμης διακοπής της κύησης είτε 
υποβάλλονται σε δυνητικά μη ασφαλείς 
επεμβάσεις κατ’ οίκον και ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο τη ζωής τους κατά τη 
διάρκεια των εν λόγω επεμβάσεων, ιδίως 
όταν πρόκειται για περιπτώσεις φτωχών 
γυναικών· διαβεβαιώνει εκ νέου ότι η 
άρνηση υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, 
συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 71
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί επιτακτικά τις πολωνικές 
αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα των 
γυναικών να λαμβάνουν αυτόνομες 
αποφάσεις σχετικά με το σώμα και τις 
αναπαραγωγικές λειτουργίες τους, οι 
οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του 
θεμελιώδους τους δικαιώματος στην 
ισότητα και την ιδιωτική ζωή όσον 
αφορά αυστηρά προσωπικά ζητήματα 
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σωματικής και ψυχολογικής 
ακεραιότητας· ζητεί την κατάργηση της 
νομοθεσίας που περιορίζει την πρόσβαση 
γυναικών και κοριτσιών στο χάπι 
επείγουσας αντισύλληψης·

Or. en

Τροπολογία 72
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη, κατάλληλη 
για την εκάστοτε ηλικία πληροφόρηση 
σχετικά με το σεξ και τη σεξουαλικότητα, 
καθώς η πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη στον τομέα της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, του οικογενειακού 
προγραμματισμού, των μεθόδων 
αντισύλληψης και της ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης, είναι καίριας 
σημασίας για τη διαμόρφωση θετικής και 
πλήρους σεβασμού προσέγγισης όσον 
αφορά τη σεξουαλικότητα και τις 
σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και για τη 
δυνατότητα σύναψης ασφαλών 
σεξουαλικών σχέσεων, χωρίς 
εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία·

Or. en

Τροπολογία 73
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. επαναλαμβάνει ότι πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για τη χειραφέτηση 
και την προστασία των νέων μέσω 
κατάλληλης για την εκάστοτε ηλικία 
πληροφόρησης σχετικά με το σεξ και τη 
σεξουαλικότητα, καθώς και μέσω της 
πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας· τονίζει ότι η 
έλλειψη πληροφόρησης και 
διαπαιδαγώγησης σχετικά με το σεξ και 
τη σεξουαλικότητα όχι μόνο δεν 
προστατεύει τους νέους αλλά θέτει, 
αντιθέτως, σε κίνδυνο την ασφάλεια και 
την ευημερία των νέων διότι τους 
καθιστά ευάλωτους στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, κακοποίηση και βία, 
συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών και 
των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής ηλικίας τα 
οποία πλήττονται ιδιαιτέρως από 
μεροληπτικά έμφυλα και κοινωνικά 
πρότυπα· ζητεί τη στήριξη, την 
προστασία και την ενθάρρυνση των 
παιδαγωγών, των γιατρών και των 
φροντιστών ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 74
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3στ. υπενθυμίζει ότι εκπαίδευση, 
επιπλέον του ότι αποτελεί αυτοτελές 
ανθρώπινο δικαίωμα, συνιστά 
προϋπόθεση για την άσκηση και άλλων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών· υπενθυμίζει ότι, βάσει του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η Πολωνία έχει καθήκον να 
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παρέχει υποχρεωτική, κατάλληλη για την 
εκάστοτε ηλικία, τυποποιημένη, 
τεκμηριωμένη και επιστημονικά ακριβή 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· υπενθυμίζει ότι η 
διαπαιδαγώγηση αυτή αποτελεί 
απαραίτητο μέρος του σχολικού 
προγράμματος διδασκαλίας για την 
τήρηση των προτύπων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη με 
σκοπό την εκπαίδευση και την προστασία 
των νέων· διαβεβαιώνει ότι η εν λόγω 
διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την έμφυλη ταυτότητα, 
τη γενετήσια έκφραση, τις σεξουαλικές 
σχέσεις και τη σεξουαλική συναίνεση, 
καθώς και την πληροφόρηση σχετικά με 
αρνητικά αποτελέσματα ή παθήσεις, 
όπως οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις και ο ιός HIV, η ακούσια 
εγκυμοσύνη, η σεξουαλική βία και οι 
επιβλαβείς πρακτικές, όπως η αθέμιτη 
προσέγγιση παιδιών μέσω διαδικτύου και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
εξωτερικών γεννητικών οργάνων (FGM)·

Or. en

Τροπολογία 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις 
περιφερειακών και δημοτικών αρχών 
σχετικά τις λεγόμενες «ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία, οι οποίες 
παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και πυροδοτούν μίσος, δημιουργούν φόβο 
και οδηγούν στην έκθεση σε κίνδυνο των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και 
να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα 

διαγράφεται
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εναντίον των εν λόγω αποφάσεων· καλεί 
επιτακτικά την πολωνική κυβέρνηση να 
λάβει μέτρα για την προστασία των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και να καταπολεμήσει 
όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πλήττουν τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

Or. fr

Τροπολογία 76
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις 
περιφερειακών και δημοτικών αρχών 
σχετικά τις λεγόμενες «ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία, οι οποίες 
παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και πυροδοτούν μίσος, δημιουργούν φόβο 
και οδηγούν στην έκθεση σε κίνδυνο των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και 
να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα 
εναντίον των εν λόγω αποφάσεων· καλεί 
επιτακτικά την πολωνική κυβέρνηση να 
λάβει μέτρα για την προστασία των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και να καταπολεμήσει 
όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πλήττουν τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 77
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών σχετικά τις 
λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην 
Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν 
μίσος, δημιουργούν φόβο και οδηγούν 
στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και να λάβει 
τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των 
εν λόγω αποφάσεων· καλεί επιτακτικά την 
πολωνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για 
την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και 
να καταπολεμήσει όλες τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών σχετικά τις 
λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην 
Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν 
μίσος, δημιουργούν φόβο και οδηγούν 
στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και να λάβει 
τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των 
εν λόγω αποφάσεων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει αν η δημιουργία 
«ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ» συνιστά 
παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στην ΕΕ, κατά παράβαση 
του άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, του 
άρθρου 21 της ΣΛΕΕ, των τίτλων IV και 
V της ΣΛΕΕ και του άρθρου 45 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει αν η Πολωνία 
έχει παραβεί υποχρέωση που υπέχει βάσει 
των Συνθηκών και αν πρέπει να εκδώσει 
αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ· 
καλεί επιτακτικά την πολωνική κυβέρνηση 
να λάβει μέτρα για την προστασία των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και να καταπολεμήσει 
όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πλήττουν τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 78
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών σχετικά τις 

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών σχετικά τις 
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λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην 
Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν 
μίσος, δημιουργούν φόβο και οδηγούν 
στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και να λάβει 
τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των 
εν λόγω αποφάσεων· καλεί επιτακτικά την 
πολωνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για 
την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και 
να καταπολεμήσει όλες τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην 
Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν 
μίσος, δημιουργούν φόβο και οδηγούν 
στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και να λάβει 
τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των 
εν λόγω αποφάσεων· καλεί επιτακτικά την 
πολωνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για 
την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και 
να καταπολεμήσει όλες τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία· 
υπενθυμίζει τη θέση του, η οποία 
περιγράφεται συνοπτικά στο ψήφισμά του 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και 
καταδικάζει την άσκηση αγωγών κατά 
ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών οι 
οποίοι δημοσίευσαν τον λεγόμενο 
«Άτλαντα του μίσους», έγγραφο που 
τεκμηριώνει τη διάδοση της ομοφοβίας 
στην Πολωνία, και απορρίπτει τον τρόπο 
με τον οποίο το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο, τα δικαστήρια και οι εν λόγω 
αγωγές χρησιμοποιούνται επί του 
παρόντος για να φιμώνονται οι ακτιβιστές 
ΛΟΑΔΜ και για να μην τους επιτρέπεται 
να ασκούν το δικαίωμά τους στην 
ελευθερία του λόγου·

Or. en

Τροπολογία 79
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών σχετικά τις 
λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην 

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών σχετικά τις 
λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔ» στην 
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Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν 
μίσος, δημιουργούν φόβο και οδηγούν 
στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και να λάβει 
τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των 
εν λόγω αποφάσεων· καλεί επιτακτικά την 
πολωνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για 
την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και 
να καταπολεμήσει όλες τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν 
τα άτομα ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία

Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν 
μίσος, δημιουργούν φόβο και οδηγούν 
στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και να λάβει 
τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των 
εν λόγω αποφάσεων· καλεί επιτακτικά την 
πολωνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για 
την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και 
να αντιμετωπίσει όλες τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων και 
των οργανώσεων ΛΟΑΔΜ+ στην 
Πολωνία· ζητεί από την πολωνική 
κυβέρνηση να διασφαλίσει τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται 
για την εξασφάλιση της εκπροσώπησης 
των συμφερόντων των γυναικών και των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στη δημόσια πολιτική 
και στην κοινωνία γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 80
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις 
περιφερειακών και δημοτικών αρχών 
σχετικά τις λεγόμενες «ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία, οι οποίες 
παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και πυροδοτούν μίσος, δημιουργούν φόβο 
και οδηγούν στην έκθεση σε κίνδυνο των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και 
να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα 
εναντίον των εν λόγω αποφάσεων· καλεί 
επιτακτικά την πολωνική κυβέρνηση να 
λάβει μέτρα για την προστασία των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και να καταπολεμήσει 
όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πλήττουν τα άτομα 

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
διασφαλίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
όλων των ατόμων στην Πολωνία· καλεί 
επιτακτικά την πολωνική κυβέρνηση να 
λάβει μέτρα για την καταπολέμηση κάθε 
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που πλήττουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ+ στην 
Πολωνία·
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ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 81
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών σχετικά τις 
λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην 
Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν 
μίσος, δημιουργούν φόβο και οδηγούν 
στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και να λάβει 
τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των 
εν λόγω αποφάσεων· καλεί επιτακτικά την 
πολωνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για 
την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και 
να καταπολεμήσει όλες τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
καταδικάσει επειγόντως τις αποφάσεις 
περιφερειακών και δημοτικών αρχών 
σχετικά τις λεγόμενες «ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία, οι οποίες 
παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
πυροδοτούν μίσος, δημιουργούν φόβο και 
οδηγούν στην έκθεση σε κίνδυνο των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς και 
να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα 
εναντίον των εν λόγω αποφάσεων· καλεί 
επιτακτικά την πολωνική κυβέρνηση να 
λάβει μέτρα για την προστασία των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και να καταπολεμήσει 
όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πλήττουν τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 82
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει για τη 
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δημιουργία «ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ», 
έχοντας υπόψη ότι οι ομοφοβικές 
δηλώσεις συνιστούν εισαγωγή 
διακρίσεων στην απασχόληση και την 
εργασία όταν πραγματοποιούνται από 
πρόσωπα τα οποία μπορεί να θεωρηθεί 
ότι ασκούν αποφασιστική επιρροή στην 
πολιτική προσλήψεων που εφαρμόζουν οι 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να θεσπίσουν νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης 
όσον αφορά τις ενώσεις μεταξύ ατόμων 
του ίδιου φύλου και τους γονείς ίδιου 
φύλου, με σκοπό τη διασφάλιση της 
άσκησης του δικαιώματός τους στην 
απαγόρευση των διακρίσεων, νομικά και 
πραγματικά, σύμφωνα με τη σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 83
Vera Tax, Evelyn Regner, Robert Biedroń

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να κινήσει έρευνα προκειμένου 
να εξακριβωθεί αν οι εν λόγω περιφέρειες 
έχουν χρησιμοποιήσει πόρους από τα 
ταμεία συνοχής της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση της προπαγάνδας κατά 
των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, και εάν το 
αποτέλεσμα της έρευνας είναι θετικό, 
ζητεί να ανασταλεί η χορήγηση 
περαιτέρω χρηματοδότησης έως ότι 
διαπιστωθεί ότι υπάρχουν επαρκείς 
εγγυήσεις ότι οι ευρωπαϊκοί 
χρηματοδοτικοί πόροι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν για τη λήψη μέτρων 
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που παραβιάζουν τις αξίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καταδικάζει το γεγονός ότι η 
Πολωνία θέσπισε «ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ», οι οποίες έχουν πλέον 
διακηρυχθεί στο ένα τρίτο των 
πολωνικών δήμων και συνιστούν σοβαρή 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και εισαγωγή διακρίσεων 
κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 85
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι το Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας προασπίζει 
την απαγόρευση των διακρίσεων κατά 
οποιουδήποτε προσώπου για 
οποιονδήποτε λόγο·

Or. pl

Τροπολογία 86
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμπεριλάβει τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό στον Ποινικό Κώδικα 
ως προστατευόμενο προσωπικό 
χαρακτηριστικό·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 87
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμπεριλάβει τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό στον Ποινικό Κώδικα 
ως προστατευόμενο προσωπικό 
χαρακτηριστικό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμπεριλάβει τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό στον Ποινικό Κώδικα 
ως προστατευόμενο προσωπικό 
χαρακτηριστικό·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 89
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμπεριλάβει τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό στον Ποινικό Κώδικα ως 
προστατευόμενο προσωπικό 
χαρακτηριστικό·

5. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμπεριλάβει τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την έμφυλη ταυτότητα 
και τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά στον 
Ποινικό Κώδικα ως προστατευόμενα 
προσωπικά χαρακτηριστικά, ώστε να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 90
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει την έλλειψη 
ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης κατά των διακρίσεων 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στην 
Πολωνία, καθώς και την εφαρμογή 
σχολικών προγραμμάτων διδασκαλίας τα 
οποία διαιωνίζουν την ομοφοβία, τις 
στάσεις που εισάγουν διακρίσεις, τα 
έμφυλα στερεότυπα και τους μύθους 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία· καλεί την 
πολωνική κυβέρνηση να ενσωματώσει 
την ολοκληρωμένη, συστηματική και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη σεξουαλική 
αγωγή και διαπαιδαγώγηση κατά των 
διακρίσεων στα σχολικά προγράμματα 
διδασκαλίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα και να διασφαλίσει 
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την παροχή της από ειδικευμένους 
εκπαιδευτικούς ή παιδαγωγούς· ζητεί από 
τις πολωνικές αρχές να μη θεσπίσουν 
κανένα πειθαρχικό μέτρο το οποίο είτε 
τάσσεται κατά των εκπαιδευτικών και 
των παιδαγωγών είτε συνεπάγεται τον 
στιγματισμό τους λόγω της παροχής εκ 
μέρους τους μαθημάτων σεξουαλικής 
αγωγής και διαπαιδαγώγησης κατά των 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 91
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την προστασία και την άρση των 
κινδύνων έναντι των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αναγνωρίζοντας την αξία της ζωής όλων 
των βρεφών ανεξαιρέτως· των μαύρων 
βρεφών, των λευκών βρεφών, των 
Ευρωπαίων βρεφών και των βρεφών 
τρίτων χωρών, των βρεφών ατόμων 
ΛΟΑΔΜ και των βρεφών 
ετεροφυλόφιλων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 92
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τις πολωνικές αρχές να διαγράφεται
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συμμορφωθούν με τις συστάσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς 
και με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του ΠΟΥ.

Or. fr

Τροπολογία 93
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
συμμορφωθούν με τις συστάσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς 
και με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του ΠΟΥ.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 94
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
συμμορφωθούν με τις συστάσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την ποινικοποίηση της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς και 

6. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
συμμορφωθούν με τις συστάσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την ποινικοποίηση της 
ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
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με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του ΠΟΥ.

διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία, καθώς 
και με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του ΠΟΥ.

Or. en

Τροπολογία 95
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
συμμορφωθούν με τις συστάσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς 
και με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του ΠΟΥ.

6. ενθαρρύνει τις πολωνικές αρχές να 
εξασφαλίσουν για τις οικογένειες 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή 
κορυφαίας ποιότητας και κατάλληλης για 
την εκάστοτε ηλικία σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης και διαπαιδαγώγησης 
για τις σχέσεις στην Πολωνία, και 
επικροτεί τις προσπάθειες της πολωνικής 
κυβέρνησης κατά της προώθησης της 
πρόωρης σεξουαλικής δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 96
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει την ανησυχητική 
τάση που αφορά τη συρρίκνωση του 
χώρου για την κοινωνία των πολιτών και 
την αύξηση της της 
γραφειοκρατικοποίησης, καθώς και τον 
πολλαπλασιασμό των χρηματοδοτικών 
περιορισμών με τους οποίους βρίσκονται 
αντιμέτωπες οι οργανώσεις υπεράσπισης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
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συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
και των ακτιβιστών που προασπίζονται 
τα δικαιώματα των γυναικών· ζητεί από 
τις πολωνικές αρχές να εξασφαλίζουν τη 
διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για 
τις οργανώσεις που προάγουν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, καθώς και τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ ατόμων, 
μεταξύ άλλων μέσων διαφόρων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών σε επίπεδο 
ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Δικαιώματα 
και αξίες» του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2021-2027 και άλλα πιλοτικά 
έργα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 97
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ πρέπει να 
σέβεται πλήρως την «αρμοδιότητα των 
κρατών μελών για το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος» και ότι οι 
κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν το 
δικαίωμα, και την αρμοδιότητα, να 
οργανώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
αφορούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
σύμφωνα με τη δημοκρατική βούληση 
της πλειοψηφίας·

Or. pl

Τροπολογία 98
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για 
το ΠΔΠ· επαναλαμβάνει το αίτημά του 
όσον αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
για την προστασία του προϋπολογισμού 
της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη και δηλώνει την 
προθυμία του να δώσει τη συναίνεσή του 
για το ΠΔΠ εάν δεν επιτευχθεί πολιτική 
συμφωνία επί του λόγω μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 99
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι η διαφύλαξη της 
δημοκρατίας και η διασφάλιση του 
σεβασμού του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν 
βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ 
στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει 
να υπόκειται στον όρο της τήρησης των 
αρχών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 100
Annika Bruna, Virginie Joron
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 
εκστρατεία αυτή, η οποία θέτει την 
Πολωνία στο στόχαστρο της 
αμφιλεγόμενης θέσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αποτελεί παράδειγμα του 
τρόπου δράσης της ΕΕ, η οποία 
στρεβλώνει ενεργά τις εθνικές 
δημοκρατικές διαδικασίες και υπονομεύει 
την πολυμορφία της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 101
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από το Συμβούλιο να 
εξετάσει αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο 
των τρεχουσών ακροάσεών του σχετικά 
με την κατάσταση στην Πολωνία, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 102
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει τη δυνατότητα 
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ενεργοποίησης του άρθρου 7 της ΣΕΕ σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί σαφής 
κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών 
του άρθρου 2 από κράτος μέλος· πιστεύει 
ακράδαντα ότι η καταστρατήγηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ και άλλων μειονοτήτων 
συνιστά σοβαρή παραβίαση των αξιών 
της ισότητας και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες, που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ και ότι η εν λόγω 
καταστρατήγηση θα πρέπει να 
ενεργοποιεί τη διαδικασία του άρθρου 7· 
προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την κατάσταση αυτών των αξιών 
στην Ένωση και να κινεί διαδικασία 
βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 σε 
περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις 
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης 
των εν λόγω αξιών από κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 103
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι, στην Πολωνία, το 
μάθημα «Οικογενειακή αγωγή» (WdŻ) 
διδάσκεται επί 21 έτη και περιλαμβάνει 
τη σεξουαλικότητα με ολοκληρωμένο 
τρόπο, δηλαδή λαμβανομένης υπόψη 
τόσο της βιολογικής σφαίρας όσο και της 
διανοητικής, συναισθηματικής, 
κοινωνικής και πνευματικής σφαίρας 
βάσει αξιών. Με την προσέγγιση αυτή 
παρέχεται στους νέους μια ευκαιρία να 
αναπτυχθούν πλήρως και με ορθό τρόπο· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η διδασκαλία 
του μαθήματος WdŻ είναι υποχρεωτική 
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για τα σχολεία, αλλά η παρακολούθηση 
του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική για 
τους μαθητές, και τούτο για λόγους 
σεβασμού της οργανικής προτεραιότητας 
που δίνουν οι γονείς στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους, σύμφωνα με τις αξίες και 
τις πεποιθήσεις τους·

Or. pl

Τροπολογία 104
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες 
νομοθετικές αλλαγές που επέφερε η Sejm 
(Πολωνική Δίαιτα), βάσει των οποίων οι 
ιατρικές δομές δεν θα είναι πλέον εκ του 
νόμου υποχρεωμένες να παραπέμπουν σε 
άλλες ιατρικές δομές σε περίπτωση 
άρνησης παροχής υπηρεσιών διακοπής 
της κύησης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να ανακαλέσει επειγόντως τις 
εν λόγω αλλαγές, να καλύψει τις ελλείψεις 
παροχής υπηρεσιών που οφείλονται στην 
άρνηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης από γιατρούς οι οποίοι 
επικαλούνται λόγους αντίρρησης 
συνείδησης και να θεσπίσει νομοθεσία 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, σε 
περίπτωση άρνησης εκτέλεσης ιατρικής 
πράξης, η ιατρική δομή πρέπει να 
παραπέμπει σε άλλον ειδικό ή άλλη δομή 
που θα εκτελέσει την εν λόγω πράξη·

Or. en
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Τροπολογία 105
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. επαναλαμβάνει τους 
προβληματισμούς του σχετικά με την ήδη 
εφαρμοζόμενη, εκτεταμένη και 
ανάρμοστη χρήση της αντίρρησης 
συνείδησης, συμπεριλαμβανομένης της 
απουσίας αξιόπιστου μηχανισμού 
παραπομπής για την πρόσβαση στην 
άμβλωση στην πράξη, καθώς και σχετικά 
με την έλλειψη διαδικασιών έγκαιρης 
άσκησης προσφυγής για τις γυναίκες που 
στερούνται την πρόσβαση στην 
άμβλωση· επισημαίνει ότι δυνάμει του 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης δεν 
είναι απόλυτο και υπόκειται σε 
περιορισμούς που αποσκοπούν στην 
προστασία των δικαιωμάτων τρίτων και 
ότι, όσον αφορά την υγειονομική 
περίθαλψη, η αντίρρηση συνείδησης 
περιορίζεται επίσης από άρθρα τα οποία 
προστατεύουν το δικαίωμα στη ζωή, την 
υγεία και την ιδιωτική ζωή·

Or. en


