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Τροπολογία 343
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια για συγκεκριμένες ομάδες 
γυναικών και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια 
και η προστασία όλων των ατόμων 
πρέπει να εξασφαλίζεται με δέουσα 
συνεκτίμηση μιας διατομεακής 
προσέγγισης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 344
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια για συγκεκριμένες ομάδες 
γυναικών και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια 
και η προστασία όλων των ατόμων 
πρέπει να εξασφαλίζεται με δέουσα 
συνεκτίμηση μιας διατομεακής 
προσέγγισης·

28. τονίζει ότι η έννοια της 
διατομεακότητας είναι μια θεωρία με 
ιδεολογική βάση, χωρίς κανένα 
επιστημονικό έρεισμα, που δεν πρέπει να 
συγχέει τις πραγματικές ανάγκες που 
προέκυψαν λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού, προκειμένου να μετριασθούν 
τόσο οι οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της όσο και οι επιπτώσεις 
στην υγεία των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 345
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια για συγκεκριμένες ομάδες 
γυναικών και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια 
και η προστασία όλων των ατόμων πρέπει 
να εξασφαλίζεται με δέουσα συνεκτίμηση 
μιας διατομεακής προσέγγισης·

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια και δυσμενείς 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για 
συγκεκριμένες ομάδες γυναικών και, ως εκ 
τούτου, η ασφάλεια, η προστασία και η 
κοινωνικοοικονομική ευημερία όλων των 
ατόμων πρέπει να εξασφαλίζεται με 
δέουσα συνεκτίμηση μιας διατομεακής 
προσέγγισης στο πλαίσιο των μέτρων 
κατά και μετά την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 346
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια για συγκεκριμένες ομάδες 
γυναικών και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια 
και η προστασία όλων των ατόμων πρέπει 
να εξασφαλίζεται με δέουσα συνεκτίμηση 
μιας διατομεακής προσέγγισης·

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια και προκλήσεις για συγκεκριμένες 
ομάδες γυναικών και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η 
προστασία όλων των ατόμων και να 
αντιμετωπίζονται οι ειδικές ανάγκες τους 
με δέουσα συνεκτίμηση μιας διατομεακής 
προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 347
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια για συγκεκριμένες ομάδες 
γυναικών και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια 
και η προστασία όλων των ατόμων πρέπει 
να εξασφαλίζεται με δέουσα συνεκτίμηση 
μιας διατομεακής προσέγγισης·

28. τονίζει ότι οι διασταυρούμενες και 
διαρθρωτικές διακρίσεις δημιουργούν 
πρόσθετα εμπόδια για συγκεκριμένες 
ομάδες γυναικών και, ως εκ τούτου, η 
ασφάλεια και η προστασία όλων των 
ατόμων πρέπει να εξασφαλίζεται με 
δέουσα συνεκτίμηση μιας διατομεακής 
προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 348
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ενταχθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια 
στον σχεδιασμό για μια προσβάσιμη και 
στοχευμένη ενημέρωση, προκειμένου η εν 
λόγω ενημέρωση να διαχέεται σε όλα τα 
περιβάλλοντα, ιδίως σε καιρούς κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 349
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 
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γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την παροχή φροντίδας 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα·

γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30 που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει τα διάφορα 
σχήματα τυπικής, μακροχρόνιας παροχής 
φροντίδας και το επίπεδο ανθεκτικότητάς 
τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την παροχή φροντίδας σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα τόσο σε οίκους ευγηρίας 
όσο και σε περιβάλλοντα υπηρεσιών 
φροντίδας που βασίζονται στις τοπικές 
κοινότητες, μεταξύ άλλων με την παροχή 
παροχής φροντίδας στο σπίτι ή 
φροντίδας από εσωτερικούς 
εργαζομένους όλο το εικοσιτετράωρο·

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Τροπολογία 350
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την παροχή φροντίδας 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα·

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30 που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες ελλείψει επαρκών 
πόρων για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας και της προστασίας τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την 
παροχή φροντίδας σε άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 
να διασφαλίσουν την καλή διαβίωση των 
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ηλικιωμένων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε 
περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας και της 
οικονομικής ανεξαρτησίας·

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Τροπολογία 351
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την παροχή φροντίδας 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα·

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30 που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την παροχή φροντίδας 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα· καλεί το 
Συμβούλιο να θεσπίσει στόχους για την 
παροχή προσβάσιμης, προσιτής και 
ποιοτικής μακροχρόνιας φροντίδας 
αντίστοιχης των στόχων της 
Βαρκελώνης·

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Τροπολογία 352
Eugenia Rodríguez Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την παροχή φροντίδας 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα·

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του 
υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της 
μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι συχνά η πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας30 που μετατράπηκαν σε εστίες 
του ιού σε πολλές χώρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την παροχή φροντίδας 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα και να την 
εντάξουν ως αναπόσπαστο μέρος της 
ευρωπαϊκής συμφωνίας για την παροχή 
φροντίδας·

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Τροπολογία 353
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα άτομα 
για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 
λόγω δίκτυα υποστήριξης θα 
εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και 
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα άτομα 
για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 
λόγω δίκτυα υποστήριξης θα 
εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και 
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
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περιστάσεις· περιστάσεις· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες 
με αναπηρία, ιδίως οι γυναίκες που ζουν 
σε ιδρύματα και άλλα κλειστά 
περιβάλλοντα, καθώς και οι γυναίκες που 
έχουν μεγάλη ανάγκη υποστήριξης έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την 
πανδημία και τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τα 
δικαιώματα όλων των γυναικών και των 
κοριτσιών με αναπηρία όπως 
κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (CRPD), 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 
τους σε μια ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς 
και πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
εργασία και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 354
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα άτομα 
για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 
λόγω δίκτυα υποστήριξης θα 
εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και 
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
περιστάσεις·

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα άτομα 
για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση και 
αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση 
σε υπηρεσίες περίθαλψης και υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και σε ενημέρωση·  καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω δίκτυα 
υποστήριξης, όπως και οι εν λόγω 
υπηρεσίες και προϊόντα, θα 
εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και 
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
περιστάσεις και να βασίζονται στις αρχές 
της μη εισαγωγής διακρίσεων·
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Or. en

Τροπολογία 355
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα άτομα 
για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 
λόγω δίκτυα υποστήριξης θα 
εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και 
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
περιστάσεις·

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα άτομα 
για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 
λόγω δίκτυα υποστήριξης θα θεωρούνται 
βασικές υπηρεσίες κατάλληλα 
προσαρμοσμένες στις περιστάσεις και ότι 
θα ληφθεί πρόνοια για τις ειδικές ανάγκες 
των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα 
των γυναικών και των κοριτσιών σε 
μελλοντικές κρίσεις και στα μέτρα 
σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 356
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα 
άτομα για καθημερινή φροντίδα ή 
υποστήριξη δεν ήταν σε θέση να έχουν 
πρόσβαση στα συνήθη δίκτυα 
υποστήριξής τους ή να τηρήσουν τη 

30. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες με 
αναπηρία, ιδίως οι γυναίκες που ζουν σε 
ιδρύματα και άλλα κλειστά περιβάλλοντα, 
καθώς και οι γυναίκες που έχουν μεγάλη 
ανάγκη υποστήριξης έχουν πληγεί σε 
δυσανάλογο βαθμό από την πανδημία και 
θα πληγούν επίσης σφόδρα από τις 
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φυσική απόσταση· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω δίκτυα 
υποστήριξης θα εξακολουθήσουν να είναι 
προσβάσιμα και κατάλληλα 
προσαρμοσμένα στις περιστάσεις·

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων των 
γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία 
όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (CRPD), 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 
τους σε μια ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς 
και πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
εργασία και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 357
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με 
αναπηρία που εξαρτώνται από άλλα άτομα 
για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 
λόγω δίκτυα υποστήριξης θα 
εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και 
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
περιστάσεις·

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι με αναπηρία 
που εξαρτώνται από άλλα άτομα για 
καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν 
ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα 
συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να 
τηρήσουν τη φυσική απόσταση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 
λόγω δίκτυα υποστήριξης θα 
εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και 
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
περιστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 358
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 31. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
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να στηρίζουν τις μετανάστριες και τους 
μετανάστες μέσω της πρόσβασης σε 
ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· τονίζει την 
ανάγκη τα κέντρα υποδοχής προσφύγων 
να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες 
των γυναικών και των κοριτσιών σε σχέση 
με τις γνωστές προκλήσεις που 
συνεπάγεται η κοινωνική 
αποστασιοποίηση και η διατήρηση της 
υγιεινής, καθώς και την ευπάθειά τους ως 
προς την έμφυλη βία·

να διευκολύνουν τα άτομα που πληρούν 
τα κριτήρια για το δικαίωμα ασύλου που 
έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη μέσω της 
πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας 
υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια 
της κρίσης· τονίζει την ανάγκη τα κέντρα 
για τα άτομα που δικαιούνται άσυλο να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες 
των γυναικών και των κοριτσιών σε σχέση 
με τις γνωστές προκλήσεις που 
συνεπάγεται η κοινωνική 
αποστασιοποίηση και η διατήρηση της 
υγιεινής, καθώς και την ευπάθειά τους ως 
προς την έμφυλη βία· υπενθυμίζει ότι τα 
μέτρα αυτά δεν πρέπει να αποτελούν 
κίνητρο μετανάστευσης και ότι οι 
μετανάστες που δεν πληρούν τα κριτήρια 
ασύλου δικαιούνται να εγκαταλείψουν το 
έδαφος των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 359
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να στηρίζουν τις μετανάστριες και τους 
μετανάστες μέσω της πρόσβασης σε 
ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· τονίζει την 
ανάγκη τα κέντρα υποδοχής προσφύγων 
να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών 
σε σχέση με τις γνωστές προκλήσεις που 
συνεπάγεται η κοινωνική 
αποστασιοποίηση και η διατήρηση της 
υγιεινής, καθώς και την ευπάθειά τους ως 
προς την έμφυλη βία·

31. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να στηρίζουν τις μετανάστριες και τους 
μετανάστες μέσω της πρόσβασης σε 
ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη 
κατά τη διάρκεια της κρίσης·

Or. es
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Τροπολογία 360
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να στηρίζουν τις μετανάστριες και τους 
μετανάστες μέσω της πρόσβασης σε 
ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· τονίζει την 
ανάγκη τα κέντρα υποδοχής προσφύγων να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες 
των γυναικών και των κοριτσιών σε σχέση 
με τις γνωστές προκλήσεις που 
συνεπάγεται η κοινωνική 
αποστασιοποίηση και η διατήρηση της 
υγιεινής, καθώς και την ευπάθειά τους ως 
προς την έμφυλη βία·

31. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να διασφαλίζουν στους 
μετανάστες πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κρίσης 
και μετά την κρίση·  τονίζει την ανάγκη τα 
κέντρα υποδοχής προσφύγων να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες 
των γυναικών και των κοριτσιών σε σχέση 
με τις γνωστές προκλήσεις που 
συνεπάγεται η κοινωνική 
αποστασιοποίηση και η διατήρηση της 
υγιεινής, καθώς και την ευπάθειά τους ως 
προς την έμφυλη βία·

Or. en

Τροπολογία 361
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. τονίζει ότι οι άστεγες γυναίκες και 
οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες περίθαλψης και ότι 
απαιτούνται υπηρεσίες που θα 
προορίζονται για τις γυναίκες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 
φτώχειας και έλλειψης στέγης στο 
επικείμενο σχέδιο δράσης για την 
ενσωμάτωση και την ένταξη, 
προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού των γυναικών αυτών από 
τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές, 
που θα επιφέρει περαιτέρω επιδείνωση 
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του κύκλου φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 362
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν 
την κατάσταση των μεταναστών 
συνδέοντας τα δικαιώματα ιθαγένειας με 
τη διαμονή·

Or. en

Τροπολογία 363
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση 
της υγιεινής και την τήρηση των μέτρων 
εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης 
σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 364
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση 
της υγιεινής και την τήρηση των μέτρων 
εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης 
σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 365
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση 
της υγιεινής και την τήρηση των μέτρων 
εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης 
σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών καταγωγής Ρομά, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν παγιωμένες διακρίσεις 
και συνεχείς παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων τους και αυξημένους 
κινδύνους όσον αφορά την προστασία 
τους λόγω της έλλειψης κατάλληλων 
μέτρων τα οποία να διασφαλίζουν την 
πρόσβασή τους σε βασικές υποδομές, 
υπηρεσίες και πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 366
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση 
της υγιεινής και την τήρηση των μέτρων 
εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης 
σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, των άστεγων, των 
προσφύγων και των μεταναστών, που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά 
την τήρηση των μέτρων εγκλεισμού 
και υγιεινής λόγω της έλλειψης 
πρόσβασης σε βασικές υποδομές, 
υπηρεσίες και πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 367
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση 
της υγιεινής και την τήρηση των μέτρων 
εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης 
σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, λόγω της έλλειψης 
πρόσβασης σε βασικές υποδομές, 
υπηρεσίες και πληροφορίες, ιδίως στη 
φάση του εγκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 368
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως τα 
λιγότερο εύπορα άτομα, τα οποία 
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προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση της 
υγιεινής και την τήρηση των μέτρων 
εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης 
σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τη 
διατήρηση της υγιεινής και την τήρηση 
των μέτρων εγκλεισμού λόγω της έλλειψης 
πρόσβασης σε βασικές υποδομές, 
υπηρεσίες και πληροφορίες·

Or. it

Τροπολογία 369
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση 
της υγιεινής και την τήρηση των μέτρων 
εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης 
σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες 
των μειονοτικών ομάδων, όπως των 
γυναικών Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όπως διακρίσεις και 
περιθωριοποίηση λόγω της έλλειψης 
πρόσβασης σε βασικές υποδομές, 
υπηρεσίες και πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 370
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα 
των υπηρεσιών υποστήριξης για τα 
άτομα ΛΟΑΔΜΙ+, συμπεριλαμβανομένων 
της υποστήριξης ψυχικής υγείας, των 
ομάδων υποστήριξης από ομοτίμους και 
των υπηρεσιών υποστήριξης για την 
έμφυλη βία·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 371
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα 
των υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜΙ+, συμπεριλαμβανομένων της 
υποστήριξης ψυχικής υγείας, των ομάδων 
υποστήριξης από ομοτίμους και των 
υπηρεσιών υποστήριξης για την έμφυλη 
βία·

33. τονίζει ότι η παράγραφος του 
σχεδίου έκθεσης στην οποία γίνεται λόγος 
για «τον ουσιώδη χαρακτήρα των 
υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜΙ+, συμπεριλαμβανομένων της 
υποστήριξης ψυχικής υγείας, των ομάδων 
υποστήριξης από ομοτίμους και των 
υπηρεσιών υποστήριξης για την έμφυλη 
βία» δεν έχει καμία σχέση με την Covid-
19 και στόχος της είναι να παρεισφρήσει 
στην έκθεση αριστερή έμφυλη ιδεολογία, 
και απορρίπτει τέτοιες πολιτικές 
μεθοδεύσεις·

Or. de

Τροπολογία 372
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα 
των υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜΙ+, συμπεριλαμβανομένων της 
υποστήριξης ψυχικής υγείας, των ομάδων 
υποστήριξης από ομοτίμους και των 
υπηρεσιών υποστήριξης για την έμφυλη 
βία·

33. τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα 
των υπηρεσιών υποστήριξης για την 
ενδοοικογενειακή και τη σεξουαλική βία·

Or. en

Τροπολογία 373
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα 
των υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜΙ+, συμπεριλαμβανομένων της 
υποστήριξης ψυχικής υγείας, των ομάδων 
υποστήριξης από ομοτίμους και των 
υπηρεσιών υποστήριξης για την έμφυλη 
βία·

33. τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα 
των υπηρεσιών υποστήριξης για όλα τα 
άτομα που τις χρειάζονται, 
συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης 
ψυχικής υγείας, των ομάδων υποστήριξης 
από ομοτίμους και των υπηρεσιών 
υποστήριξης για την έμφυλη βία·

Or. it

Τροπολογία 374
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. τονίζει την ιδιάζουσα κατάσταση 
των γυναικών που είναι άστεγες και την 
αυξημένη ευπάθειά τους στην έμφυλη 
βία, καθώς και την έλλειψη πρόσβασης 
σε δομές υγιεινής και περίθαλψης λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού και των 
επακόλουθων μέτρων έκτακτης ανάγκης· 
καλεί τα κράτη μέλη, στα σχέδιά τους για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, να 
λάβουν δεόντως υπόψη τις γυναίκες που 
είναι άστεγες·

Or. en

Τροπολογία 375
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων, και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
διατομεακή προσέγγιση στις αντιδράσεις 
τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 376
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν διατομεακή 
προσέγγιση στις αντιδράσεις τους·

34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων που εντάθηκαν λόγω της 
κρίσης, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι 
στις ρατσιστικές επιθέσεις και μια 
διατομεακή προσέγγιση στις αντιδράσεις 
τους·

Or. en

Τροπολογία 377
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν διατομεακή 
προσέγγιση στις αντιδράσεις τους·

34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν διατομεακή 
προσέγγιση στις αντιδράσεις τους που θα 
καλύπτει τις ανάγκες των 
περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
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φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 378
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν διατομεακή 
προσέγγιση στις αντιδράσεις τους·

34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν διατομεακή 
προσέγγιση στις αντιδράσεις τους· 
σημειώνει ότι η κρίση της COVID-19 δεν 
επηρεάζει άμεσα τα προβλήματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 379
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών 
διακρίσεων, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν διατομεακή 
προσέγγιση στις αντιδράσεις τους·

34. εκφράζει τη λύπη του για τις κάθε 
είδους διακρίσεις και καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
διατομεακή προσέγγιση στις αντιδράσεις 
τους·

Or. it

Τροπολογία 380
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν και να εφαρμόσουν την οδηγία 
κατά των διακρίσεων και να 
διασφαλίσουν την εξάλειψη των 
πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 381
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης των υπερμάχων των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου και 
σε περιοχές συγκρούσεων σε σχέση με τη 
νόσο COVID-19, όπως την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στην 
έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών και των καταναγκαστικών 
γάμων, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· σημειώνει ότι 
σε πολλές χώρες εταίρους οι γυναίκες 
είναι αυτές που εξασφαλίζουν το 
εισόδημα για τις οικογένειές τους και ότι 
οι τομείς με έντονη γυναικεία παρουσία, 
όπως η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων 
και η παραγωγή τροφίμων, είναι αυτοί 
που έχουν πληγεί περισσότερο, γεγονός 
που προκαλεί δευτερογενείς επιπτώσεις 
στις οικογένειές τους, στα επίπεδα 
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φτώχειας των κοινοτήτων και στην 
οικονομική ανεξαρτησία και στην υγεία 
και την ασφάλεια των γυναικών και των 
κοριτσιών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης των υπερμάχων των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 382
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει 
τη σημασία της στήριξης των υπερμάχων 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
σεξουαλική και έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των πρόωρων 
και καταναγκαστικών γάμων, το 
καθεστώς απασχόλησης, την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και την ακραία φτώχεια 
και πείνα· απαιτεί ενισχυμένη στήριξη για 
τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλιστεί ότι ένα μελλοντικό εμβόλιο 
θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, ιδίως σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, σε 
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στρατόπεδα προσφύγων και 
εκτοπισθέντων και για τα άτομα με 
χαμηλά εισοδήματα·

Or. en

Τροπολογία 383
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης των υπερμάχων των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

35. τονίζει ότι, και με την εν λόγω 
παράγραφο του σχεδίου έκθεσης, 
σύμφωνα με την οποία «ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα·  υπογραμμίζει 
τη σημασία της στήριξης των υπερμάχων 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών» επιχειρείται να παρεισφρήσει 
στην έκθεση αριστερή ιδεολογία υπέρ της 
άμβλωσης, και απορρίπτει τέτοιες 
πολιτικές μεθοδεύσεις·

Or. de

Τροπολογία 384
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης των υπερμάχων των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου - 
ιδίως σε ευάλωτα κράτη και σε κράτη 
που πλήττονται από συγκρούσεις - σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της παροχής στήριξης στους 
υπέρμαχους των δικαιωμάτων των 
γυναικών και στις οργανώσεις για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της συμμετοχής τους σε όλα 
τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 385
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
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σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει 
τη σημασία της στήριξης των υπερμάχων 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στην 
έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των πρόωρων 
και καταναγκαστικών γάμων, το 
καθεστώς απασχόλησης, την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και την ακραία φτώχεια 
και πείνα· ζητεί ενισχυμένη στήριξη για 
τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 386
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης των υπερμάχων των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
την ευπάθεια στη βία, 
συμπεριλαμβανομένων του αναγκαστικού 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης των υπερμάχων των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
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οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

γυναικών·

Or. pl

Τροπολογία 387
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη 
βία, συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης των υπερμάχων των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος 
χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 
απαιτεί παγκόσμια αντίδραση· επισημαίνει 
την ευάλωτη θέση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου σε 
σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
την ευπάθεια στη βία, 
συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών, το καθεστώς απασχόλησης, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
ακραία φτώχεια και πείνα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης των υπερμάχων των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 388
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. δίνει έμφαση στην ίση πρόσβαση 
στην εκπαίδευση για τα παιδιά - το 
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κλείσιμο των σχολείων μπορεί να 
επιδεινώσει τις ανισότητες μεταξύ των 
φύλων, ιδίως για τα πιο φτωχά κορίτσια 
και τις έφηβες που αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου και 
καταναγκαστικού γάμου, ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης ή αναλαμβάνουν πρόσθετες 
υποχρεώσεις στο σπίτι, φροντίζοντας τα 
αδέλφια τους ή συγγενείς που ασθενούν, 
γεγονός που μπορεί να τις οδηγήσει να 
παραμελούν τις σχολικές εργασίες τους ή 
να εγκαταλείψουν το σχολείο· τονίζει ότι 
όλοι οι νέοι άνθρωποι χρειάζεται να έχουν 
πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους, 
εργαλεία και κοινωνική στήριξη, 
προκειμένου να παραμείνουν 
προσηλωμένοι στη διαδικασία μάθησης 
όσο διακόπτεται η λειτουργία των 
σχολείων και να επανενταχθούν στο 
εκπαιδευτικό σύστημα με τον τερματισμό 
της κρίσης· 

Or. en

Τροπολογία 389
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η κάθε είδους 
οικονομική βοήθεια που δίδεται στις 
χώρες εταίρους για να αντιμετωπίσουν 
την κρίση διατίθεται σωστά ώστε να 
υποστηρίζονται οι γυναίκες και τα 
κορίτσια, π.χ. να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, να αποτρέπεται η παιδική 
εργασία και να αποφεύγεται το 
ενδεχόμενο να οδηγούν οι εγκλεισμοί σε 
απώλεια της αυτονομίας των γυναικών 
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και των κοριτσιών παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 390
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της 
Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή και τονίζει την ανάγκη για μια 
ευαίσθητη σε θέματα φύλου προσέγγιση 
κατά την κατανομή αυτών των 
κονδυλίων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 391
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της 
Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή και τονίζει την ανάγκη για μια 
ευαίσθητη σε θέματα φύλου προσέγγιση 
κατά την κατανομή αυτών των κονδυλίων·

36. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της 
Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή και τονίζει την ανάγκη για μια 
ευαίσθητη σε θέματα φύλου προσέγγιση 
κατά την κατανομή αυτών των κονδυλίων· 
τονίζει ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας και του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας 
III, χρειάζεται μια ευαίσθητη ως προς το 
φύλο απάντηση στη νόσο COVID-19, που 
θα λαμβάνει υπόψη την ιδιάζουσα 
κατάσταση των γυναικών και των 
κοριτσιών και θα τονώνει τις ευκαιρίες 
μετά την κρίση· υποστηρίζει ότι θα 
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πρέπει να συνεχίζεται η εκπαίδευση και 
να της αποδίδεται ποτεραιότητα, σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο 
διάστημα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 392
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της 
Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή και τονίζει την ανάγκη για μια 
ευαίσθητη σε θέματα φύλου προσέγγιση 
κατά την κατανομή αυτών των κονδυλίων·

36. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της 
Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή για να υποστηρίξει τις χώρες 
εταίρους στον αγώνα τους κατά της 
πανδημίας του κορονοϊού και των 
συνεπειών της και τονίζει την ανάγκη για 
μια ευαίσθητη σε θέματα φύλου 
προσέγγιση και δαπάνες προοριζόμενες 
ειδικά για την ισότητα των φύλων κατά 
την κατανομή αυτών των κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 393
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της 
Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή και τονίζει την ανάγκη για μια 
ευαίσθητη σε θέματα φύλου προσέγγιση 
κατά την κατανομή αυτών των κονδυλίων·

36. σημειώνει τη δέσμη μέτρων της 
Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή και τονίζει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση βασιζόμενη στην ισότητα των 
φύλων κατά την κατανομή αυτών των 
κονδυλίων·

Or. en
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Τροπολογία 394
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δώσουν προτεραιότητα στην 
παγκόσμια αλληλεγγύη διατηρώντας ένα 
επαρκές επίπεδο για την ΕΑΒ και 
υποστηρίζοντας μια ολοκληρωμένη 
απάντηση των χωρών εταίρων στην 
κρίση, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· 
καλεί την ΕΕ να εστιάσει στην ενίσχυση 
των συστημάτων υγείας και στην 
καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα ως μέρος της καθολικής 
κάλυψης υγείας στο πλαίσιο της 
ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής της 
απάντησης στην πανδημία COVID-19 · 
απαιτεί, το νέο ΠΔΠ, και ειδικά ο 
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας, να δώσει 
προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων 
και στα δικαιώματα των γυναικών στα 
διάφορα γεωγραφικά και θεματικά 
προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 395
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δώσουν προτεραιότητα στην 
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παγκόσμια αλληλεγγύη διατηρώντας ένα 
επαρκές επίπεδο για την ΕΑΒ και 
υποστηρίζοντας μια ολοκληρωμένη 
απάντηση των χωρών εταίρων στην 
κρίση, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· 
καλεί την ΕΕ να εστιάσει στην ενίσχυση 
των συστημάτων υγείας και στην 
καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα ως μέρος της καθολικής 
κάλυψης υγείας στο πλαίσιο της 
ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής της 
απάντησης στην πανδημία COVID-19 · 
απαιτεί, το νέο ΠΔΠ, και ειδικά ο 
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας, να δώσει 
προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων 
και στα δικαιώματα των γυναικών στα 
διάφορα γεωγραφικά και θεματικά 
προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 396
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν κεφάλαια για 
την ισότητα των φύλων και το εμπόριο 
και διατάξεις για την ισότητα των φύλων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών για να 
εργαστεί με στόχο την ίση αμοιβή και 
ανταμοιβή των γυναικών στον κόσμο·

Or. en
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Τροπολογία 397
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. καλεί την Επιτροπή να θέσει τις 
γυναίκες και τα κορίτσια στο επίκεντρο 
της σφαιρικής απάντησής της και να 
φροντίσει για την πλήρη συμμετοχή τους, 
να ακούει τις απόψεις τους και να 
μεριμνήσει για την ενδυνάμωσή τους 
ώστε να αποτελούν ενεργό μέρος της 
απάντησης στην πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 398
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. καλεί την Επιτροπή να θέσει τις 
γυναίκες και τα κορίτσια στο επίκεντρο 
της σφαιρικής απάντησής της και να 
φροντίσει για την πλήρη συμμετοχή τους, 
να ακούει τις απόψεις τους και να 
μεριμνήσει για την ενδυνάμωσή τους 
ώστε να αποτελούν ενεργό μέρος της 
απάντησης στην πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 399
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36γ. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την υγεία, ιδιαίτερα τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ως 
προτεραιότητα στο νέο σχέδιο δράσης ΙΙΙ 
για θέματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 400
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36γ. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την υγεία, ιδιαίτερα τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ως 
προτεραιότητα στο νέο σχέδιο δράσης ΙΙΙ 
για θέματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 401
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36δ. προτρέπει την ΕΕ να συμπεριλάβει 
στις εμπορικές συμφωνίες την απαίτηση, 
έναντι των οικονομικών εταίρων, να 
κυρώσουν και να εφαρμόζουν τη 
Σύμβαση 156 της ΔΟΕ για τους 
εργαζομένους με οικογενειακές 
υποχρεώσεις, τη Σύμβαση 189 για το 
οικιακό προσωπικό και τη Σύμβαση 190 
για τη βία και την παρενόχληση·

Or. en
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Τροπολογία 402
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36δ. προτρέπει της χώρες να 
επισπεύσουν την πρόοδο στο θέμα της 
καθολικής κάλυψης υγείας, ανάγοντάς 
την σε προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
διεθνούς ανάπτυξης· 

Or. en

Τροπολογία 403
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36ε. προτρέπει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι στο 
επίκεντρο των μέτρων που αφορούν την 
ανάκαμψη βρίσκονται η ενσωμάτωση της 
διάστασης των φύλων και η συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση 
του προϋπολογισμού, ενσωματώνοντας τα 
διδάγματα σχετικά με την πολυμορφία 
των αναγκών των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 404
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36στ. ζητεί να εφαρμοστεί η στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων ως θέμα 
ύψιστης προτεραιότητας, με σαφές 
χρονοδιάγραμμα, ισχυρή δέσμευση από 
όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής, με 
δυναμικό συντονισμό και 
παρακολούθηση μέσω της ειδικής 
ομάδας για την ισότητα, σε συνεργασία 
με τη Μονάδα Ισότητας των Φύλων της 
ΓΔ JUST·

Or. en

Τροπολογία 405
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις, και 
να διαθέσουν επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση αυτών των 
αναγκών, καθώς και για την 
παρακολούθηση των δαπανών αυτών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων· τονίζει ότι οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για 
μελλοντικές κρίσεις·

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις στις 
γυναίκες, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η κρίση δεν θα επιδεινώσει τις 
υφιστάμενες ανισότητες και ότι 
τουλάχιστον το 50% των πόρων 
δαπανώνται για θέσεις εργασίας 
γυναικών και για την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και 
προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
συμμετοχή φορέων για την ισότητα των 
φύλων στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, 
η υλοποίηση εκτιμήσεων επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο ως απαίτηση για την 
πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ και η 
παρακολούθηση των δαπανών αυτών μέσω 
της συλλογής χωριστών ανά φύλο 
στοιχείων και δεικτών για την ισότητα 
των φύλων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων·  τονίζει ότι οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο 
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καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για 
μελλοντικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 406
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις, και 
να διαθέσουν επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση αυτών των 
αναγκών, καθώς και για την 
παρακολούθηση των δαπανών αυτών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων· τονίζει ότι οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για 
μελλοντικές κρίσεις·

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ενσωμάτωση της 
διάστασης των φύλων σε όλους τους 
τομείς της στρατηγικής για την 
ανάκαμψη και να διαθέσουν επιπλέον 
δημοσιονομικούς πόρους μέσω ενός 
ταμείου για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού 
στις γυναίκες για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των γυναικών και των 
κοριτσιών, ιδίως στα πεδία της 
απασχόλησης, της βίας και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς 
και για την παρακολούθηση των δαπανών 
αυτών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων·  τονίζει ότι οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για 
μελλοντικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 407
Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Abir Al-
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Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις, και 
να διαθέσουν επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση αυτών των 
αναγκών, καθώς και για την 
παρακολούθηση των δαπανών αυτών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων· τονίζει ότι οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για 
μελλοντικές κρίσεις·

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ειδικές 
ανά φύλο συνέπειες και τις ανάγκες που 
προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις, και 
να διαθέσουν επαρκείς ειδικούς και 
αποκλειστικούς δημοσιονομικούς πόρους 
για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, 
καθώς και για την παρακολούθηση των 
δαπανών αυτών και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις 
δημοσιονομικές, πολιτικές και 
νομοθετικές προτάσεις, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· 
τονίζει ότι οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες είναι ο καλύτερος τρόπος για την 
οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε όλους τους 
τομείς για μελλοντικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 408
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις, και 
να διαθέσουν επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση αυτών των 
αναγκών, καθώς και για την 
παρακολούθηση των δαπανών αυτών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων· τονίζει ότι οι 

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν από την κρίση και τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις και 
να διασφαλίσουν ότι η κρίση δεν θα 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες 
ανισότητες, να διαθέσουν επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους και να 
θεσπίσουν στοχευμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, καθώς 
και για την παρακολούθηση των δαπανών 
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προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για 
μελλοντικές κρίσεις·

αυτών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων· τονίζει ότι οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για 
μελλοντικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 409
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν, όπως ορίζεται 
στην αρχική ανακοίνωση της Επιτροπής, 
ότι η ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας των φύλων, είναι στο επίκεντρο 
της οικονομικής ανάκαμψης μέσω των 
μέτρων που περιγράφονται στη δέσμη 
μέτρων για την ανάκαμψη, υλοποιώντας 
τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
μαζί με τους στόχους των ειδικών 
μηχανισμών, ταμείων και προγραμμάτων 
του προγράμματος «NextGeneration 
EU», παρέχοντας, με τον τρόπο αυτό, 
τους απαιτούμενους πόρους για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
ανακύπτουν λόγω της κρίσης και τη 
στήριξη των γυναικών στο πλαίσιο της 
ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 410
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. ζητεί να ενσωματωθεί η ισότητα 
των φύλων ως μία από τις 
προτεραιότητες πολιτικής που θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί στην επικείμενη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, 
να κατοχυρωθεί η ισορροπία των φύλων 
στα όργανά της και η συμμετοχή 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των γυναικείων 
οργανώσεων για να διασφαλιστεί ότι η 
ΕΕ μετά την πανδημία θα λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 411
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. καλεί την Επιτροπή, στα κριτήρια 
αξιολόγησης για τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, να 
συμπεριλάβει εθνικά σχέδια ισότητας των 
φύλων για την ανάκαμψη και 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση 
θεμάτων σχετικών με την ισότητα των 
φύλων τα οποία ανακύπτουν κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής βίας·

Or. en

Τροπολογία 412
Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Irène 
Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. καλεί την Επιτροπή να συστήσει 
ειδικό και έκτακτο ταμείο για τις 
ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά 
προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα αυτά 
να αναλάβουν από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 413
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει την 
ισότητα γυναικών και ανδρών ως 
προαπαιτούμενη προϋπόθεση η τήρηση 
της οποίας είναι υποχρεωτική για τη 
λήψη των κονδυλίων της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 414
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, στο πλαίσιο της λήψης 
αποφάσεων για την ανάκαμψη από την 
κρίση του κορονοϊού, ίση εκπροσώπηση 
των γυναικών σε όλη τους την 
πολυμορφία και τη δέουσα συνεκτίμηση 
των προοπτικών των γυναικών·

Or. en



PE657.387v01-00 42/42 AM\1213467EL.docx

EL

Τροπολογία 415
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37δ. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να διατηρήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, ιδίως μέσω της πολιτικής 
στήριξης και ενός επαρκούς επιπέδου 
χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ευελιξία στα υφιστάμενα 
έργα και προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, να άρει 
τις απαιτήσεις για τη συγχρηματοδότηση 
και να επιτρέψει στους δικαιούχους να 
ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση που 
λαμβάνουν για να ανταποκριθούν στην 
κρίση·

Or. en


