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Τροπολογία 1
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 2
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο η δράση της 
Ένωσης σέβεται τις ευθύνες των κρατών 
μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της 
πολιτικής τους στον τομέα της υγείας 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης,

Or. es

Τροπολογία 3
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 5, 6 και 
168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 4
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή 
Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη στο 
Κάιρο το 1994 και το πρόγραμμα δράσης 
της, καθώς και τα αποτελέσματα των 
αναθεωρητικών διασκέψεών της,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 5
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των 
ΗΕ της 10ης Δεκεμβρίου 1948 για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα· (άρθρο 3: «Κάθε 
άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την 
ελευθερία και την προσωπική του 
ασφάλεια»)· και (άρθρο 4 «Κανείς δεν 
επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς 
δουλείας, ολικής ή μερικής»)· και (άρθρο 
5 «Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται 
σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή 
μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή 
ταπεινωτική»), δεδομένου ότι οι 
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε μια 
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άμβλωση (αναρρόφηση, τεμαχισμός, 
αλατούχο διάλυμα που καίει αργά το 
έμβρυο, μεταξύ άλλων) είναι σαφώς 
απάνθρωπες. Και όσο αφορά τον 
πλησιέστερο ανθρώπινο πυρήνα για την 
προστασία του δικαιώματος στη ζωή, 
όπως η οικογένεια (άρθρο 16 παράγραφος 
3 «Η οικογένεια είναι το φυσικό και το 
βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το 
δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία 
και το κράτος»),

Or. es

Τροπολογία 6
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού,

Or. en

Τροπολογία 7
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του 
Ναϊρόμπι για την ICPD25, της 1ης 
Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Επιτάχυνση 
της υπόσχεσης», καθώς και τις εθνικές 
δεσμεύσεις και τις δεσμεύσεις των 
εταίρων όπως και τις δράσεις 
συνεργασίας που ανακοινώθηκαν στη 
Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι,

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 8
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950,

Or. es

Τροπολογία 9
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πλατφόρμα 
δράσης του Πεκίνου και τα 
αποτελέσματα των αναθεωρητικών 
διασκέψεών της,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 10
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
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κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»),

Or. en

Τροπολογία 11
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα,

Or. it

Τροπολογία 12
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 
1961,

Or. es

Τροπολογία 13
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που 
εγκρίθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2015 και 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, 
και ειδικότερα τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 1, 3, 5 και 16,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 14
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που 
εγκρίθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2015 και 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, 
και ειδικότερα τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 1, 3, 5 και 16,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που 
εγκρίθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2015 και 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, 
και ειδικότερα τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 3, 5, 16 και τους 
συναφείς δείκτες,

Or. en

Τροπολογία 15
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που 
εγκρίθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2015 και 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, 
και ειδικότερα τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 1, 3, 5 και 16,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που 
εγκρίθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2015 και 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, 
και ειδικότερα τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 3, 5 και 16, και τους 
συναφείς δείκτες,
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Or. en

Τροπολογία 16
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το διεθνές 
σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα και το διεθνές σύμφωνο για 
τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, 
(άρθρο 6 παράγραφος 1: «Το δικαίωμα 
στη ζωή είναι εγγενές στον άνθρωπο. Το 
δικαίωμα αυτό πρέπει να προστατεύεται 
από το νόμο. Από κανένα δεν μπορεί να 
αφαιρεθεί αυθαίρετα η ζωή»),

Or. es

Τροπολογία 17
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Άτλαντα για 
την Αντισύλληψη των ετών 2017, 2018, 
2019 & 2020, ο οποίος κατατάσσει την 
πρόσβαση στην αντισύλληψη στην 
Ευρώπη ανά χώρα και τονίζει τις 
ανισότητες στην Ευρώπη, καθώς και το 
γεγονός ότι σε ορισμένα μέρη της 
Ευρώπης η ανικανοποίητη ανάγκη για 
αντισύλληψη έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό 
απαρατήρητη,

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 18
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Άτλαντα για 
την Αντισύλληψη των ετών 2017, 2018, 
2019 & 2020, ο οποίος κατατάσσει την 
πρόσβαση στην αντισύλληψη στην 
Ευρώπη ανά χώρα και τονίζει τις 
ανισότητες στην Ευρώπη, καθώς και το 
γεγονός ότι σε ορισμένα μέρη της 
Ευρώπης η ανικανοποίητη ανάγκη για 
αντισύλληψη έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό 
απαρατήρητη,

– έχοντας υπόψη τον Άτλαντα για 
την Αντισύλληψη των ετών 2017, 2018, 
2019 & 2020, ο οποίος κατατάσσει την 
πρόσβαση στην αντισύλληψη στην 
Ευρώπη ανά χώρα και τονίζει τις 
ανισότητες στην Ευρώπη,

Or. it

Τροπολογία 19
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της 
Διεθνής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής 
Νοεμβρίου 1989 που στο προοίμιό της 
αναφέρει 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. es

Τροπολογία 20
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις γενικές 
συστάσεις της επιτροπής για την 
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) αριθ. 21 (1994), 
αριθ. 24 (1999), αριθ. 28 (2010), αριθ. 33 
(2015) και αριθ. 35 (2017),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 21
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις γενικές 
συστάσεις της επιτροπής για την 
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) αριθ. 21 (1994), αριθ. 
24 (1999), αριθ. 28 (2010), αριθ. 33 (2015) 
και αριθ. 35 (2017),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) 
και τις γενικές της συστάσεις αριθ. 21 
(1994), αριθ. 24 (1999), αριθ. 28 (2010), 
αριθ. 33 (2015) και αριθ. 35 (2017),

Or. en

Τροπολογία 22
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις γενικές 
συστάσεις της επιτροπής για την 
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) 
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γυναικών (CEDAW) αριθ. 21 (1994), αριθ. 
24 (1999), αριθ. 28 (2010), αριθ. 33 (2015) 
και αριθ. 35 (2017),

και τις γενικές της συστάσεις αριθ. 21 
(1994), αριθ. 24 (1999), αριθ. 28 (2010), 
αριθ. 33 (2015) και αριθ. 35 (2017),

Or. en

Τροπολογία 23
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW), της 18ης 
Δεκεμβρίου 1979,

Or. en

Τροπολογία 24
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(CRPD), της 3ης Μαΐου 2008,

Or. en

Τροπολογία 25
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 του 
Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων 
Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 26
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το 
πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
η οποία καθορίζει την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων και δράσης των κρατών 
μελών για την εγγύηση της προσέγγισης 
της άσκησης των αρμοδιοτήτων επί του 
πολίτη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας που 
ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της 
ΣΕΕ,

Or. es

Τροπολογία 27
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γενική διαγράφεται
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παρατήρηση αριθ. 22 της Επιτροπής του 
ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα, της 2ας Μαΐου 
2016, σχετικά με το δικαίωμα στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία,

Or. es

Τροπολογία 28
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γενική 
παρατήρηση αριθ. 22 της Επιτροπής του 
ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα, της 2ας Μαΐου 
2016, σχετικά με το δικαίωμα στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία,

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 29
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. es

Τροπολογία 30
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 7, 17 
και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 31
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση C-
34/10 του ΔΕΚ (Oliver Brüstle κατά 
Greenpeace eV) που ορίζει ότι είναι 
επιστημονικά αποδεδειγμένο το ότι μια 
νέα ανθρώπινη ζωή ξεκινά τη στιγμή της 
σύλληψης και ότι το ανθρώπινο έμβρυο 
συνιστά συγκεκριμένο στάδιο κατά την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος,

Or. es

Τροπολογία 32
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γενικό σχόλιο 
αριθ. 36 της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 30ής 
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το άρθρο 6 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα, που αφορά το 
δικαίωμα στη ζωή,

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 33
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την εποπτεία της 
επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η 
οποία συνέστησε την κατάργηση της 
ευγονικής άμβλωσης: «Η επιτροπή 
συνιστά στο κράτος να καταργήσει τη 
διάκριση που καθιερώθηκε στον νόμο 
2/2010 σχετικά με την περίοδο εντός της 
οποίας ο νόμος επιτρέπει τον τερματισμό 
της εγκυμοσύνης για λόγους αναπηρίας»,

Or. es

Τροπολογία 34
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση 
έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα όλων 
στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 
σωματικής και ψυχικής υγείας, της 3ης 
Αυγούστου 2011,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 35
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών (άρθρο 2 άρθρο 
1: «Εις oυδέvα δύvαται vα επιβληθή εκ 
πρoθέσεως θάvατoς, ειµή εις εκτέλεσιv 
θαvατικής πoιvής»),

Or. es

Τροπολογία 36
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών 
για το δικαίωμα όλων στα υψηλότερα 
δυνατά επίπεδα σωματικής και ψυχικής 
υγείας, της 4ης Απριλίου 2016,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 37
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση για τα 
δικαιώματα των ατόμων με νοητική 
στέρηση [ψήφισμα 2856 (XXVI) της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, της 20ής Δεκεμβρίου 1971],
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Or. es

Τροπολογία 38
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της 
Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων 
Εθνών για τη βία κατά των γυναικών, τις 
αιτίες και τις συνέπειές της, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
11ης Ιουλίου 2019 σχετικά με μια 
προσέγγιση από την οπτική των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 
κακομεταχείρισης και της βίας σε βάρος 
των γυναικών στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
αναπαραγωγικής υγείας, με έμφαση στον 
τοκετό και τη μαιευτική βία,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 39
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση για τα 
δικαιώματα του αγέννητου παιδιού της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 6ης 
Οκτωβρίου 1979 («Το παιδί που 
πρόκειται να γεννηθεί πρέπει να 
απολαμβάνει από τη στιγμή της 
σύλληψής του όλα τα δικαιώματα που 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη»),

Or. es
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Τροπολογία 40
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 
Επιτροπής για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW) στην υπόθεση S.F.M. κατά 
Ισπανίας, της 28ης Φεβρουαρίου 2020, 
έγγραφο ΟΗΕ CEDAW/C/76/D/188/2018,

Or. en

Τροπολογία 41
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, 
Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Ισότητα και την Απαγόρευση των 
Διακρίσεων, της 18ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
ίντερσεξ ατόμων,

Or. en

Τροπολογία 42
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»),

Or. en

Τροπολογία 43
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, 
Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Ισότητα και την Απαγόρευση των 
Διακρίσεων, της 22ας Απριλίου 2015, 
σχετικά με τις διακρίσεις κατά των 
διεμφυλικών ατόμων στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 44
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία διαγράφεται
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2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών1,
_________________
1 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.

Or. es

Τροπολογία 45
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, 
της 8ης Απριλίου 2016, σχετικά με το 
ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών στη νομοθεσία και στην πράξη, 
που παρουσιάστηκε κατά την 32η σύνοδο 
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τον Ιούνιο του 2016,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 46
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το τμήμα ΙΙ της 
έκθεσης της ομάδας εργασίας των 
Ηνωμένων Εθνών, της 14ης Μαΐου 2018, 
σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων σε 
βάρος των γυναικών στη νομοθεσία και 
στην πράξη,

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 47
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το τμήμα ΙΙΙ της 
έκθεσης της ομάδας εργασίας των 
Ηνωμένων Εθνών, της 8ης Απριλίου 
2016, σχετικά με το ζήτημα των 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στη 
νομοθεσία και στην πράξη,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 48
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών 
για την κατάσταση των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 10ης 
Ιανουαρίου 2019,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 49
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση3,

διαγράφεται

_________________
3 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.

Or. es

Τροπολογία 50
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 
του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 
συνελθόντων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2018, με 
τίτλο «Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανάπτυξη: Ο κόσμος μας, η 
αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας», στην 
οποία η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή 
της όσον αφορά την προαγωγή, την 
προστασία και την πραγμάτωση του 
δικαιώματος κάθε ατόμου να ελέγχει 
πλήρως και να αποφασίζει ελεύθερα και 
υπεύθυνα για ζητήματα που άπτονται της 
σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής του υγείας, χωρίς 
διακρίσεις, καταναγκασμό και βία,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 51
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 25ης 
Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο 
δράσης για την ισότητα των φύλων 
(GAP) ΙΙΙ,

Or. en

Τροπολογία 52
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025» (COM(2020)0152),

Or. en

Τροπολογία 53
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία4,

διαγράφεται

_________________
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4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0058.

Or. es

Τροπολογία 54
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία4,

διαγράφεται

_________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0058.

Or. it

Τροπολογία 55
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, 
Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων1α,

_________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0128.

Or. en
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Τροπολογία 56
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη 
ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος 
στην άμβλωση στην Πολωνία,

Or. en

Τροπολογία 57
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ5,

διαγράφεται

_________________
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0111.

Or. es

Τροπολογία 58
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ5,

διαγράφεται

_________________
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0111.

Or. it

Τροπολογία 59
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην ψυχική υγεία και την κλινική 
έρευνα6,

διαγράφεται

_________________
6 ΕΕ L 252 της 18.7.2018, σ. 99.

Or. es

Τροπολογία 60
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ 
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για την ισότητα των φύλων (GAP) ΙΙΙ: 
ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την 
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών στην εξωτερική δράση της 
ΕΕ (JOIN(2020) 17),

Or. en

Τροπολογία 61
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση 
προγράμματος σχετικά με τη δράση της 
Ένωσης στον τομέα της υγείας για την 
περίοδο 2021-2027 και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για 
την υγεία» (EU4Health)], 
(COM(2020)405),

Or. en

Τροπολογία 62
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 
(2011-2020), που εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 63
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματικό 
έγγραφο του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, του Δεκεμβρίου 2017, 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 64
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματικό 
έγγραφο του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, του Δεκεμβρίου 2017, 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη,

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 65
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE), της 22ας Νοεμβρίου 
2019, με τίτλο «Πεκίνο +25 – Η 5η 
επισκόπηση της εφαρμογής της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ»,

Or. en

Τροπολογία 66
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης 
του ΠΟΥ Ευρώπης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) και τα 
συναφή δικαιώματα για την περίοδο 
2017-2021, το οποίο έχει τρεις στενά 
διασυνδεδεμένους στόχους: να 
διασφαλίζεται «το δικαίωμα» όλων «να 
λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις 
όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική τους υγεία» και ότι «είναι 
απαραίτητος ο σεβασμός, η προστασία 
και η εκπλήρωση των» ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· να διασφαλίζεται «το 
δικαίωμα όλων στα υψηλότερα δυνατά 
επίπεδα» σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και ευεξίας· και 
να διασφαλίζεται «άμεση και καθολική 
πρόσβαση» στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και «εξάλειψη των 
ανισοτήτων»,

Or. en

Τροπολογία 67
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Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική του 
ΠΟΥ για την υγεία και την ευεξία των 
γυναικών στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του 
ΠΟΥ για την περίοδο 2017-2021, καθώς 
και το σχέδιο δράσης για τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία για το 2016: 
επίτευξη των στόχων της Ατζέντας του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 
Ευρώπη – κανείς στο περιθώριο,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 68
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια 
στρατηγική του ΠΟΥ για την υγεία των 
γυναικών, των παιδιών και των εφήβων 
για την περίοδο 2016-2030,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 69
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα πρότυπα του 
περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 
Ευρώπη και τα πρότυπα του Γερμανικού 

διαγράφεται
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Ομοσπονδιακού Γραφείου για την 
Εκπαίδευση σε Θέματα Υγείας (BZgA) 
όσον αφορά τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη: ένα 
πλαίσιο για τους αρμόδιους χάραξης 
πολιτικής, τις εκπαιδευτικές και 
υγειονομικές αρχές και τους ειδικούς, και 
έχοντας επίσης υπόψη τις διεθνείς 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της 
UNESCO για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση: μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση,

Or. it

Τροπολογία 70
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα πρότυπα του 
περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 
Ευρώπη και τα πρότυπα του Γερμανικού 
Ομοσπονδιακού Γραφείου για την 
Εκπαίδευση σε Θέματα Υγείας (BZgA) 
όσον αφορά τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη: ένα 
πλαίσιο για τους αρμόδιους χάραξης 
πολιτικής, τις εκπαιδευτικές και 
υγειονομικές αρχές και τους ειδικούς, και 
έχοντας επίσης υπόψη τις διεθνείς 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της 
UNESCO για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση: μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 71
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της 30ής Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τη συλλογική καταγγελία αριθ. 
45/2007 που υπέβαλε το Διεθνές Κέντρο 
για τη Νομική Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(International Centre for the Legal 
Protection of Human Rights/INTERTIG) 
κατά της Κροατίας, και το γενικό σχόλιο 
αριθ. 15 της Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με το 
δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας (άρθρο 
24), όπου τονίζεται ότι οι έφηβοι θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες 
και αντικειμενικές πληροφορίες όσον 
αφορά ζητήματα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 72
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Πληθυσμό (UNFPA) σχετικά με την 
κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού 
το 2019 με τίτλο «Unfinished Business: 
the pursuit of rights and choices FOR 
ALL» (Εκκρεμή ζητήματα: επιδίωξη 
δικαιωμάτων και επιλογών ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ),

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 73
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Πληθυσμό (UNFPA) σχετικά με την 
κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού 
το 2019 με τίτλο «Unfinished Business: 
the pursuit of rights and choices FOR 
ALL» (Εκκρεμή ζητήματα: επιδίωξη 
δικαιωμάτων και επιλογών ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 74
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 
επιτροπής FEMM να δραστηριοποιηθεί 
κατά των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που υποστηρίζουν την 
προστασία της ζωής, δρομολογώντας μια 
έκθεση πρωτοβουλίας για την ξένη 
χρηματοδότηση των ομάδων που 
εκφράζουν αντίθεση στο δικαίωμα 
επιλογής,

Or. en

Τροπολογία 75
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων (Α9-0000/2020),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 76
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα [2013/2040(INI)],

Or. es

Τροπολογία 77
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 
Επιτροπής για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW) στην υπόθεση S.F.M. κατά 
Ισπανίας, της 28ης Φεβρουαρίου 2020, 
έγγραφο ΟΗΕ CEDAW/C/76/D/188/2018,

Or. en
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Τροπολογία 78
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το 
δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία,

Or. en

Τροπολογία 79
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση των 
IPPF EN/BZgA σχετικά με τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην 
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία,

Or. en

Τροπολογία 80
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη την έρευνα IPPF 
EN Partner Survey με τίτλο «Abortion 
legislation and its implementation in 
Europe and Central Asia» (Νομοθεσία για 
τις αμβλώσεις και η εφαρμογή της στην 
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία),

Or. en

Τροπολογία 81
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Heléne Fritzon, 
Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «The 
gendered impact of the COVID-19 crisis 
and post-crisis» (Αντίκτυπος στα φύλα 
κατά και μετά την κρίση της COVID-19),

Or. en

Τροπολογία 82
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE), της 22ας Νοεμβρίου 
2019, με τίτλο «Πεκίνο +25 – Η 5η 
επισκόπηση της εφαρμογής της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα 
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κράτη μέλη της ΕΕ»,

Or. en

Τροπολογία 83
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025» (COM(2020)0152),

Or. en

Τροπολογία 84
Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με 
τίτλο «The Impact of COVID-19 on 
Women» (Ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στις γυναίκες), η οποία 
δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 85
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Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση των 
Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «COVID-19 
and Human Rights: We are all in this 
together» (COVID-19 και ανθρώπινα 
δικαιώματα: μάς αφορά όλους), που 
δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 2020,

Or. en

Τροπολογία 86
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ταμείου του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό 
(UNFPA) με τίτλο «Impact of the 
COVID-19 Pandemic on Family Planning 
and Ending Gender-based Violence, 
Female Genital Mutilation and Child 
Marriage» (Αντίκτυπος της πανδημίας 
COVID-19 στον οικογενειακό σχεδιασμό 
και στον τερματισμό της έμφυλης βίας, 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και των γάμων 
παιδιών), η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 
Απριλίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 87
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Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Maria Noichl, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
UNFPA με τίτλο «Millions more cases of 
violence, child marriage, female genital 
mutilation, unintended pregnancy 
expected due to the COVID-19 pandemic» 
(Εκατομμύρια πρόσθετα κρούσματα βίας, 
γάμων παιδιών, ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης αναμένονται 
λόγω της πανδημίας COVID-19), η οποία 
δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 88
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Robert 
Biedroń, Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
πολιτικής του Ευρωπαϊκού Λόμπι 
Γυναικών με τίτλο «Women must not pay 
the price for COVID-19!» (Οι γυναίκες 
δεν οφείλουν να πληρώσουν το τίμημα 
της COVID-19),

Or. en

Τροπολογία 89
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Predrag Fred Matić, Robert Biedroń, Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn 
Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της 
καθηγήτριας Sabine Oertelt-Prigione με 
τίτλο «The impact of sex and gender in 
the COVID-19 pandemic» (Αντίκτυπος 
του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19), η 
οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2020,

Or. en

Τροπολογία 90
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκδοση του 
ΠΟΥ με τίτλο «Safe abortion: technical 
and policy guidance for health systems» 
(Ασφαλής άμβλωση: τεχνικές οδηγίες και 
χάραξη πολιτικής για τα συστήματα 
υγείας),

Or. en

Τροπολογία 91
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana 
Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Pierrette Herzberger-Fofana
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια 
στρατηγική του ΠΟΥ με στόχο να 
επιταχυνθεί η εξάλειψη του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας,

Or. en

Τροπολογία 92
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης 
Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τον 
αντίκτυπο των μέτρων κατά της COVID-
19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 93
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 ιζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έρευνα και την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα 
Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά 
Δικαιώματα και του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Οικογενειακού Προγραμματισμού με 
τίτλο «Sexual and Reproductive Health 
and Rights during the COVID-19 
pandemic» (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα στη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19), η οποία δημοσιεύτηκε στις 
22 Απριλίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 94
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
(ΣΑΥ) είναι μια κατάσταση σωματικής, 
συναισθηματικής, ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας που άπτεται όλων 
των πτυχών της σεξουαλικότητας και της 
αναπαραγωγής, και όχι απλώς η απουσία 
δυσλειτουργίας, αναπηρίας ή 
θνησιμότητας, καθώς και ότι όλα τα 
άτομα έχουν το δικαίωμα να 
αποφασίζουν για τα σώματά τους8·

διαγράφεται

_________________
8 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, 
Executive Summaryon sexual and 
reproductive health and rights (Συνοπτική 
παρουσίαση σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. es
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Τροπολογία 95
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
(ΣΑΥ) είναι μια κατάσταση σωματικής, 
συναισθηματικής, ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας που άπτεται όλων 
των πτυχών της σεξουαλικότητας και της 
αναπαραγωγής, και όχι απλώς η απουσία 
δυσλειτουργίας, αναπηρίας ή 
θνησιμότητας, καθώς και ότι όλα τα 
άτομα έχουν το δικαίωμα να 
αποφασίζουν για τα σώματά τους8·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο, η 
σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές 
σχέσεις εμπίπτουν στην ιδιωτική σφαίρα·

_________________
8 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, 
Executive Summaryon sexual and 
reproductive health and rights (Συνοπτική 
παρουσίαση σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Τροπολογία 96
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Monika Beňová, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
(ΣΑΥ) είναι μια κατάσταση σωματικής, 
συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής 
ευεξίας που άπτεται όλων των πτυχών της 
σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής, 
και όχι απλώς η απουσία δυσλειτουργίας, 
αναπηρίας ή θνησιμότητας, καθώς και ότι 
όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα να 
αποφασίζουν για τα σώματά τους8·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
(ΣΑΥ) είναι μια κατάσταση σωματικής, 
συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής 
ευεξίας που άπτεται όλων των πτυχών της 
σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής, 
και όχι απλώς η απουσία δυσλειτουργίας, 
αναπηρίας ή θνησιμότητας, καθώς και ότι 
όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα να 
αποφασίζουν για τα σώματά τους8, 
απαλλαγμένα από διακρίσεις, 
εξαναγκασμό και βία και να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες ΣΑΥ που 
στηρίζουν αυτό το δικαίωμα και 
προσεγγίζουν με θετικό τρόπο τη 
σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή, 
καθώς η σεξουαλικότητα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης 
ύπαρξης·

_________________ _________________
8 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

8 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Τροπολογία 97
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión, 
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού επισημαίνει ότι 
«το παιδί, λόγω της φυσικής και 
διανοητικής του ανωριμότητας, 
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χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, 
συμπεριλαμβανόμενης και της νομικής 
προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη 
γέννησή του» και ότι στα παραπάνω 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 
πρωταρχικό δικαίωμα, το δικαίωμα στη 
ζωή, χωρίς το οποίο όλα τα υπόλοιπα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι κενά 
νοήματος·

Or. en

Τροπολογία 98
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στο 
πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD) που καταρτίστηκε στο 
Κάιρο το 1994 (σημείο 8.25), όσο και 
στην πλατφόρμα δράσης της Τέταρτης 
Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα 
δικαιώματα των γυναικών που 
καταρτίστηκε στο Πεκίνο το 1995, 
δηλώνεται σαφώς ότι η άμβλωση δεν θα 
πρέπει να προωθείται ως μέθοδος 
οικογενειακού προγραμματισμού1β·
_________________
1β P7_TA(2013)0548

Or. it

Τροπολογία 99
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δικαιώματα στην υγεία, και ιδίως στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
είναι θεμελιώδη δικαιώματα των 
γυναικών, τα οποία θα πρέπει να 
ενισχύονται και δεν πρέπει να 
υποβαθμίζονται ή να καταργούνται με 
κανέναν τρόπο·

Or. pt

Τροπολογία 100
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υπεράσπιση της ζωής και της υγείας, ως 
βασικών αξιών ορίζει την ατομική 
ελευθερία και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια·

Or. es

Τροπολογία 101
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το 
πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD) του 1994, όσο και η 
πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 
1995, καλούν τα κράτη να μειώσουν τη 
μητρική θνησιμότητα και να παρέχουν 
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πιο προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές 
και υψηλής ποιότητας βασικές 
υγειονομικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ιατρική περίθαλψη που 
παρέχεται στις μητέρες·

Or. it

Τροπολογία 102
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανθρώπινη ελευθερία στην υπεράσπιση 
της υγείας και της ζωής προέρχεται από 
τη βούληση κάποιου που είχε 
προηγουμένως αποφασίσει τη δική μας 
ύπαρξη·

Or. es

Τροπολογία 103
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογική 
της πλειονότητας δεν νομιμοποιεί την 
ηθική οποιασδήποτε πρακτικής όπως η 
άμβλωση·

Or. es

Τροπολογία 104
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη ασκούν αποκλειστική αρμοδιότητα 
σε θέματα που σχετίζονται με 
συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την 
υγεία και θέματα αναπαραγωγής 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας η οποία κατοχυρώνεται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. es

Τροπολογία 105
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή για 
όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία 
διάκριση λόγω ιθαγένειας, τόπου 
διαμονής, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, 
γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης 
ιδιότητας, χωρίς καμία διάκριση· κατά 
συνέπεια, δεν μπορούν να υπόκεινται σε 
συλλογιστική ή ιδεολογία και τάση μιας 
ιστορικής στιγμής η οποία δεν 
ανταποκρίνεται στην οικουμενικότητα 
και την αναγκαιότητα που τα 
διακατέχουν.

Or. es

Τροπολογία 106
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Α στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διάχυτες, απροσδιόριστες ή ευφημιστικές 
ή/και αντιφατικές εκφράσεις ή 
ονοματολογίες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τα λεγόμενα 
«σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα» όπου επιδιώκεται να 
περιληφθεί ανοικτά το δικαίωμα 
έκτρωσης, αντισύλληψης και στέρησης 
της ελευθερίας για τον ιατρό που δεν θα 
μπορεί να επωφεληθεί από αντίρρηση 
συνείδησης·

Or. es

Τροπολογία 107
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχει διεθνής συναίνεση 
που νομιμοποιεί τον ορισμό της 
«σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και δικαιωμάτων» και ότι στην 
πραγματικότητα δεν μπορεί να επιβληθεί 
παρασκηνιακά στον τομέα του δικαίου·

Or. es

Τροπολογία 108
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
μεταγλώσσα όπως η «προοπτική του 
φύλου» και στερεότυπα όπως η «ανδρική 
βία» χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
τονιστεί η θυματοποίηση της γυναίκας 
που επηρεάζει την ελευθερία της στη 
λήψη αποφάσεων με στόχο την 
υπεράσπιση της οικογένειας και του 
δικαιώματος στη ζωή·

Or. es

Τροπολογία 109
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να 
απαιτούν να γίνονται σεβαστές η 
σωματική ακεραιότητα και η προσωπική 
αυτονομία τους· να καθορίζουν τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και την 
ταυτότητα φύλου τους· να αποφασίζουν 
εάν, με ποιον και πότε είναι σεξουαλικώς 
ενεργά· να αποφασίζουν εάν, πότε και 
ποιον συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε 
και με ποια μέσα αποκτούν παιδί ή 
παιδιά· να έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες και την υποστήριξη που 
απαιτούνται για την επίτευξη όλων των 
ανωτέρω9·

διαγράφεται

_________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, 
Executive Summaryon sexual and 
reproductive health and rights (Συνοπτική 
παρουσίαση σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
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executive-summary

Or. it

Τροπολογία 110
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να 
απαιτούν να γίνονται σεβαστές η 
σωματική ακεραιότητα και η προσωπική 
αυτονομία τους· να καθορίζουν τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και την 
ταυτότητα φύλου τους· να αποφασίζουν 
εάν, με ποιον και πότε είναι σεξουαλικώς 
ενεργά· να αποφασίζουν εάν, πότε και 
ποιον συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε 
και με ποια μέσα αποκτούν παιδί ή 
παιδιά· να έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες και την υποστήριξη που 
απαιτούνται για την επίτευξη όλων των 
ανωτέρω9·

διαγράφεται

_________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, 
Executive Summaryon sexual and 
reproductive health and rights (Συνοπτική 
παρουσίαση σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. es

Τροπολογία 111
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
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Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα αποτελούν, 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ), γενικό όρο όπου 
εμπεριέχονται διάφορα θέματα που 
επηρεάζουν εξίσου τους άνδρες, τις 
γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια και 
αφορούν τέσσερις ξεχωριστούς τομείς: η 
σεξουαλική υγεία, τα σεξουαλικά 
δικαιώματα, η αναπαραγωγική υγεία και 
τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, που 
βασίζονται στα δικαιώματα όλων των 
ατόμων να απαιτούν να γίνονται σεβαστές 
η σωματική ακεραιότητα και η προσωπική 
αυτονομία τους· να καθορίζουν τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και την 
ταυτότητα φύλου τους· να αποφασίζουν 
εάν, με ποιον και πότε είναι σεξουαλικώς 
ενεργά· να αποφασίζουν εάν, πότε και 
ποιον συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και 
με ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

_________________ _________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Τροπολογία 112
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Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και με ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9· 
υπογραμμίζει έτσι ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τα 
εγκλήματα τιμής στην ΕΕ· επισημαίνει 
ότι η πλειονότητα των εν λόγω 
εγκλημάτων συνήθως δεν δηλώνονται και 
στις περισσότερες περιπτώσεις 
διαπράττονται εις βάρος κοριτσιών και 
γυναικών·

_________________ _________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Τροπολογία 113
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria 
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Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα, η ιδιωτική ζωή και η 
προσωπική αυτονομία τους· να γίνονται 
σεβαστά ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
και η ταυτότητα φύλου τους· να 
αποφασίζουν εάν, με ποιον και πότε είναι 
σεξουαλικώς ενεργά· να έχουν ασφαλείς 
σεξουαλικές εμπειρίες, να αποφασίζουν 
εάν, πότε και με ποιον συνάπτουν γάμο, 
καθώς και πότε και με ποια μέσα αποκτούν 
παιδί ή παιδιά και πόσα παιδιά· να έχουν 
πρόσβαση κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους στις πληροφορίες, τους πόρους, τις 
υπηρεσίες και την υποστήριξη που 
απαιτούνται για την επίτευξη όλων των 
ανωτέρω χωρίς διακρίσεις, 
καταναγκασμό, εκμετάλλευση και βία·

_________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, 
Executive Summaryon sexual and 
reproductive health and rights (Συνοπτική 
παρουσίαση σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Τροπολογία 114
Annika Bruna, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και με ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και εάν θα 
αποκτήσουν παιδί ή παιδιά, με φυσικά ή 
νόμιμα μέσα, διασφαλίζοντας ότι το παιδί 
έχει, κατά τη στιγμή της σύλληψης, 
πατέρα και μητέρα· να έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες και την υποστήριξη που 
απαιτούνται για την επίτευξη όλων των 
ανωτέρω9·

_________________ _________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Συνοπτική παρουσίαση 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Συνοπτική παρουσίαση 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. fr

Τροπολογία 115
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· τηρώντας 
τις εθνικές νομοθεσίες σε ό,τι αφορά τον 
γάμο, να αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

_________________ _________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Συνοπτική παρουσίαση 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Συνοπτική παρουσίαση 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. fr

Τροπολογία 116
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Predrag Fred Matić, Alice Kuhnke, Pierrette 
Herzberger-Fofana, Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, 
Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, 
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
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να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους· να γίνονται σεβαστά ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου 
τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον και 
πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και με ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

_________________ _________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive health 
and rights (Συνοπτική παρουσίαση σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The 
Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Τροπολογία 117
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα 
φύλου τους· να αποφασίζουν εάν, με ποιον 
και πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να 
αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με 
ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν 
να γίνονται σεβαστές η σωματική 
ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία 
τους να καθορίζουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους· να αποφασίζουν 
εάν, με ποιον και πότε είναι σεξουαλικώς 
ενεργά· να αποφασίζουν εάν, πότε και 
ποιον συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και 
με ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
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έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την 
υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

υποστήριξη που απαιτούνται για την 
επίτευξη όλων των ανωτέρω9·

_________________ _________________
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Συνοπτική παρουσίαση 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Συνοπτική παρουσίαση 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα), The Lancet, Λονδίνο, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. fr

Τροπολογία 118
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσέγγιση αυτού του σχεδίου έκθεσης 
προϋποθέτει ένα μονοδιάστατο και 
αναγωγικό όραμα βασισμένο σε μια 
ατομικιστική ερμηνεία της 
σεξουαλικότητας, η οποία δεν δίνει τη 
δέουσα προσοχή στην αμοιβαία αγάπη 
και την ικανότητα λήψης αποφάσεων, οι 
οποίες χαρακτηρίζουν τον δεσμό του 
ζευγαριού·

Or. es

Τροπολογία 119
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκτηση παιδιών μπορεί να προέλθει 
μόνο από ένα ζευγάρι που σχηματίζεται 
από έναν άνδρα και μια γυναίκα, είτε 
μέσω φυσικής αναπαραγωγής, ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή μέσω 
υιοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 120
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παιδί 
είναι δώρο και όχι δικαίωμα ή προϊόν και 
ότι η επιθυμία για απόκτηση παιδιού 
μπορεί να μην δικαιολογεί ορισμένα 
τεχνητά μέσα για τη δημιουργία ζωής·

Or. es

Τροπολογία 121
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυαδική 
σεξουαλική διαφορά μεταξύ άνδρα και 
γυναίκας συνεπάγεται την 
αλληλοσυμπλήρωσή τους στη δημιουργία 
μιας νέας ζωής·

Or. es
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Τροπολογία 122
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα (ΣΑΔ) αναγνωρίζονται ως 
ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων10·

διαγράφεται

_________________
10 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe.

Or. it

Τροπολογία 123
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα (ΣΑΔ) αναγνωρίζονται ως 
ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων10·

διαγράφεται

_________________
10 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
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Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. es

Τροπολογία 124
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα (ΣΑΔ) αναγνωρίζονται ως 
ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων10·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα (ΣΑΔ) προστατεύονται ως 
ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων – για παράδειγμα με το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και 
πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα, με τη 
Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 
και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – και 
συνιστούν βασικό στοιχείο της 
ολοκληρωμένης παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πραγμάτωση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων συνιστά βασικό στοιχείο 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη 
της ισότητας των φύλων και την 
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καταπολέμηση της έμφυλης βίας·
_________________
10 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe.

Or. en

Τροπολογία 125
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα (ΣΑΔ) αναγνωρίζονται ως 
ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων10·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επονομαζόμενα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα (ΣΑΔ) δεν 
έχουν καθιερωθεί ως ανθρώπινα 
δικαιώματα στο διεθνές και ευρωπαϊκό 
δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
στην ακεραιότητα, όπως κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, δεν θα πρέπει να 
υπόκειται σε παραπλανητική ερμηνεία·

_________________
10 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, 
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https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe.

Or. en

Τροπολογία 126
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας διατυπώθηκε στη Διεθνή 
Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη το 1994, όπου η 
αναπαραγωγική υγεία ορίστηκε ως μια 
κατάσταση πλήρους σωματικής, 
πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας, 
και όχι απλώς απουσία ασθενείας ή 
αναπηρίας, σε όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με το αναπαραγωγικό 
σύστημα, τις λειτουργίες και τις 
διεργασίες του, ενώ τα αναπαραγωγικά 
δικαιώματα ορίστηκαν ως δικαιώματα 
που αναγνωρίζονται ήδη σε εθνικές 
νομοθεσίες, διεθνή έγγραφα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα έγγραφα 
συναίνεσης·

Or. en

Τροπολογία 127
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία είναι εκτεταμένη και επιδεινώθηκε 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 25% 
των γυναικών βιώνουν κάποια μορφή 
έμφυλης βίας στη διάρκεια του βίου τους 
και αμέτρητες γυναίκες βιώνουν 
σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση στο 
πλαίσιο προσωπικών σχέσεων και 
δημόσιας ζωής λόγω εδραιωμένων 
έμφυλων στερεότυπων και των 
συνακόλουθων κοινωνικών κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 128
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία 
κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση από την ίδρυσή της έχουν βαθιές 
ρίζες στο φυσικό δίκαιο και σε μια χιλιετή 
ιουδαϊκή-χριστιανική και ελληνορωμαϊκή 
παράδοση·

Or. es

Τροπολογία 129
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νοημοσύνη είναι η φυσική δύναμη του 
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ανθρώπου, η οποία του επιτρέπει να 
προσεγγίζει την πραγματικότητα και την 
αλήθεια των πραγμάτων, διατηρώντας 
την τάξη και τον εσωτερικό λόγο στους 
κανόνες που διαμορφώνουν το κράτος 
δικαίου, το οποίο προστατεύεται στο ίδιο 
το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 130
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία 
δεν συνιστά άμεση αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
που πραγματοποιείται μέσω της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 131
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό 
δίκαιο είναι το θεμέλιο των ανθρωπίνων 
και θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι 
αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στα 
πρώτα ως εγγύηση θετικού δικαίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άνθρωπος 
έχει φυσικά δικαιώματα που σχετίζονται 
με τη δική του κατάσταση, όπως το 
δικαίωμα στη ζωή· κατά συνέπεια, 
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κανένας κανόνας, καμία ιδεολογία ή 
κοινωνική τάση ή πολιτική χρήση δεν 
μπορεί να τα αντιβαίνει, καθώς 
αποτελούν συστατικό της μιας και 
μοναδικής ανθρώπινης κατάστασής τους·

Or. es

Τροπολογία 132
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άμεση 
αρμοδιότητα για την προαγωγή της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο εσωτερικό 
της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άμεση 
αρμοδιότητα για την προαγωγή της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλεί και προτρέπει τα 
κράτη μέλη να προάγουν τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα για όλους·

Or. en

Τροπολογία 133
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζωή 
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αποτελεί προϋπόθεση για κάθε δικαίωμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη 
ζωή είναι το πρώτο και πρωταρχικό 
ανθρώπινο δικαίωμα, καθώς 
ανταποκρίνεται στον φυσικό νόμο και 
αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 
οποιουδήποτε άλλου ανθρώπινου και 
θεμελιώδους δικαιώματος·

Or. es

Τροπολογία 134
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και 
ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία και την 
εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 135
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαγράφεται
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παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και 
ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία και την 
εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 136
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και 
ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία και την 
εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και 
ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία, την 
εκπαίδευση, την αξιοπρέπεια, την 
ιδιωτική ζωή και την απαλλαγή από 
απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών· και 
παρεμποδίζουν την πρόοδο προς την 
ισότητα των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 137
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και 
ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία και την 
εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και 
ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία και την 
εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών1α·

_________________
1α Ενημερωτική σειρά της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abo
rtion_WEB.pdf

Or. en

Τροπολογία 138
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά την υγεία 
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και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και 
ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία και την 
εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

συνιστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στη 
ζωή, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, 
την ισότητα, τη μη διακριτική μεταχείριση, 
την υγεία και την εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις σε 
ό,τι αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. fr

Τροπολογία 139
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία είναι εκτεταμένη και επιδεινώθηκε 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 25% 
των γυναικών βιώνουν κάποια μορφή 
έμφυλης βίας στη διάρκεια του βίου τους 
και αμέτρητες γυναίκες βιώνουν 
σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση στο 
πλαίσιο προσωπικών σχέσεων και 
δημόσιας ζωής λόγω εδραιωμένων 
έμφυλων στερεότυπων και των 
συνακόλουθων κοινωνικών κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 140
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα ενημέρωσης για αυτά τα 
θέματα πρέπει να είναι το πληρέστερο 
δυνατό και ότι ο επικείμενος γαλλικός 
νόμος που είναι γνωστός ως το ψηφιακό 
εμπόδιο στην άμβλωση όχι μόνο συνιστά 
παραβίαση των δημοσίων ελευθεριών, 
αλλά και παραβίαση του δικαιώματος 
στην ενημέρωση στον εν λόγω τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 141
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη άμβλωση καθιστά το αγέννητο 
παιδί ιδιοκτησία της γυναίκας, η οποία 
μπορεί να διαθέσει τη ζωή και τον 
θάνατο του μωρού σαν να ήταν απλώς 
αντικείμενο της επιθυμίας της·

Or. es

Τροπολογία 142
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα αποτελούν βασική 
παράμετρο κατά την παροχή 
ολοκληρωμένης υγειονομικής 
περίθαλψης·
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Or. en

Τροπολογία 143
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για το 
σώμα τους, την επιλογή τους και θα 
πρέπει να διασφαλίζεται πλήρης 
αυτονομία·

Or. en

Τροπολογία 144
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα περιλαμβάνονται 
στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 3 
των Ηνωμένων Εθνών, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έμφυλη βία και οι επιζήμιες 
πρακτικές περιλαμβάνονται στον ΣΒΑ 5·

Or. en

Τροπολογία 145
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα 
υψηλότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
πρότυπα στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν 
προκλήσεις, έλλειψη πρόσβασης, κενά και 
ανισότητες·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 146
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα 
υψηλότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
πρότυπα στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν 
προκλήσεις, έλλειψη πρόσβασης, κενά και 
ανισότητες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα 
υψηλότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
πρότυπα στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, και κάποια κράτη μέλη 
έχουν εφαρμόσει πολιτικές και 
προγράμματα που υποστηρίζουν τα ΣΑΔ, 
εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, 
έλλειψη πρόσβασης και οικονομικής 
προσιτότητας, κενά, διαφορές και 
ανισότητες στην πραγμάτωση της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, τόσο ανά 
την ΕΕ όσο και εντός των κρατών μελών, 
βάσει ηλικίας, βιολογικού και κοινωνικού 
φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 
τάξης, θρησκευτικής υπαγωγής ή 
πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης, 
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κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, 
αναπηρίας, μόλυνσης από HIV [ή 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων 
(ΣΜΛ)], εθνικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, νομικού ή μεταναστευτικού 
καθεστώτος, γλώσσας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·

Or. en

Τροπολογία 147
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα 
υψηλότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
πρότυπα στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν 
προκλήσεις, έλλειψη πρόσβασης, κενά και 
ανισότητες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που η Ένωση διαθέτει ορισμένα από τα 
υψηλότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
πρότυπα στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, υπάρχουν θεμιτές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών λόγω της 
βούλησης των κυρίαρχων λαών· ότι 
πρέπει να αποφευχθούν οι ανισότητες που 
εξακολουθούν να υφίστανται εν 
προκειμένω, εντός ενός εκάστου κράτους, 
για οικονομικούς ή γεωγραφικούς λόγους·

Or. fr

Τροπολογία 148
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα 
υψηλότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
πρότυπα στον τομέα της σεξουαλικής και 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
διαθέτει ορισμένα από τα υψηλότερα, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, πρότυπα στον τομέα 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 



PE662.044v01-00 76/163 AM\1220373EL.docx

EL

αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν 
προκλήσεις, έλλειψη πρόσβασης, κενά και 
ανισότητες·

υγείας·

Or. it

Τροπολογία 149
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης 
σε πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά 
ποσοστά ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες 
στη μητρική θνησιμότητα, τα υψηλά 
ποσοστά εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα 
επιβλαβή στερεότυπα με βάση το φύλο 
και πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 150
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
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Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης 
σε πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά 
ποσοστά ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη 
μητρική θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη καθολικής πρόσβασης σε 
ποιοτικές και οικονομικώς προσιτές 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, η έλλειψη ολοκληρωμένης 
και τεκμηριωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης 
σε ενημέρωση και εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων σύγχρονων μεθόδων 
αντισύλληψης, η άρνηση παροχής ιατρικής 
περίθαλψης, λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, οι νομικοί περιορισμοί και 
τα πρακτικά εμπόδια στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες άμβλωσης, η άρνηση παροχής 
φροντίδας διακοπής κύησης, η 
υποχρεωτική άμβλωση, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
αναγκαστική στείρωση, ο εκφοβισμός, η 
βάναυση και εξευτελιστική μεταχείριση, 
οι διαφορές στα ποσοστά μητρικής 
θνητότητας, τα κενά στην παροχή 
μητρικής ψυχικής υγείας, η αύξηση των 
ποσοστών καισαρικών τομών, η έλλειψη 
πρόσβασης σε θεραπείες του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας, που προκαλεί 
τους σε μεγάλο βαθμό αναστρέψιμους 
θανάτους περισσότερων από 25.000 
γυναικών στην Ευρώπη ετησίως, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και 
θεραπείες γονιμότητας, τα υψηλά 
ποσοστά ΣΜΛ και HIV, ιδίως σε 
ορισμένες περιθωριοποιημένες ομάδες 
και/ή περιφέρειες, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
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πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής, απαρχαιωμένες ή 
ιδεολογικά καθοδηγούμενες νομικές 
διατάξεις που περιορίζουν τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 151
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, Marina Kaljurand, 
Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της νομικής αναγνώρισης φύλου, 
τα υψηλά ποσοστά ΣΜΛ και HIV, οι 
ανισότητες στη μητρική θνησιμότητα, τα 
υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης στην 
εφηβεία, τα επιβλαβή στερεότυπα με βάση 
το φύλο και πρακτικές όπως ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων και 
ίντερσεξ γεννητικών οργάνων, οι πρόωροι 
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εγκλήματα τιμής· γάμοι, οι γάμοι παιδιών, τα εγκλήματα 
τιμής και οι επονομαζόμενες πρακτικές 
«θεραπείας μετατροπής», που μπορούν 
να λάβουν τη μορφή σεξουαλικής βίας, 
όπως οι «διορθωτικοί βιασμοί» σε 
λεσβίες και αμφιφυλόφιλες γυναίκες και 
κορίτσια, καθώς και σε διεμφυλικά 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόλαυση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ 
ενδέχεται να παρακωλύεται σοβαρά λόγω 
της παράλειψης στα προγράμματα 
σπουδών σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
των διαφορετικών σεξουαλικών 
προσανατολισμών, της ταυτότητας 
φύλου, της έκφρασης και των 
χαρακτηριστικών φύλου·

Or. en

Τροπολογία 152
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης 
σε πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η έμφυλη 
βία, η γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η αναγκαστική 
στείρωση, τα υψηλά ποσοστά ΣΜΛ και 
HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία και πρακτικές 
όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, οι πρόωροι γάμοι, οι 
γάμοι παιδιών και τα εγκλήματα τιμής·
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εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

Or. it

Τροπολογία 153
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων μπορούν 
να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
εμπόδια νομικής, χρηματοοικονομικής, 
πολιτιστικής και ενημερωτικής φύσης, 
όπως: η έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση 
παροχής ιατρικής περίθαλψης λόγω 
προσωπικών πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, 
η γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης και κατάλληλης 
για την εκάστοτε ηλικία σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι 
δυσκολίες στην πρόσβαση αγαθών 
απαραίτητων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, η αναγκαστική στείρωση, τα 
υψηλά ποσοστά ΣΜΛ και HIV, οι 
ανισότητες στη μητρική θνησιμότητα, τα 
υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης στην 
εφηβεία, τα επιβλαβή στερεότυπα με βάση 
το φύλο και πρακτικές όπως ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, οι πρόωροι γάμοι, οι 
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γάμοι παιδιών και τα εγκλήματα τιμής·

Or. en

Τροπολογία 154
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης 
σε πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση 
σχετικά με τα μέσα αντισύλληψης και 
τους κινδύνους μετάδοσης σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων ασθενειών, η άρνηση 
πρόσβασης σε πληροφορίες/εκπαίδευση, η 
έλλειψη διαθέσιμων μεθόδων 
αντισύλληψης, η περιορισμένη πρόσβαση 
σε ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή, η αναγκαστική στείρωση, 
τα υψηλά ποσοστά ΣΜΛ και HIV, οι 
ανισότητες στη μητρική θνησιμότητα, τα 
υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης στην 
εφηβεία, τα επιβλαβή στερεότυπα με βάση 
το φύλο και πρακτικές όπως ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, οι πρόωροι γάμοι, οι 
γάμοι παιδιών και τα εγκλήματα τιμής·

Or. fr

Τροπολογία 155
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών, τα 
πιστοποιητικά παρθενίας, η 
υμενοπλαστική για την αντιμετώπιση των 
πιέσεων του περιγύρου και τα εγκλήματα 
τιμής·

Or. fr

Τροπολογία 156
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
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έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω κινήτρων 
διαφορετικών από τη ρήτρα περί 
ιατρικής συνείδησης, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

Or. fr

Τροπολογία 157
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
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ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

Or. fr

Τροπολογία 158
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων νόμιμων μεθόδων 
αντισύλληψης στα κράτη μέλη, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

Or. fr
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Τροπολογία 159
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, η πολυγαμία, οι γάμοι 
παιδιών και τα εγκλήματα τιμής·

Or. fr

Τροπολογία 160
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών 
πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η 
γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη 
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 
αναγκαστική στείρωση, τα υψηλά ποσοστά 
ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική 
θνησιμότητα, τα υψηλά ποσοστά 
εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή 
στερεότυπα με βάση το φύλο και 
πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα 
εγκλήματα τιμής·

Or. fr

Τροπολογία 161
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, Marina Kaljurand, 
Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει 
την υπογονιμότητα ως νόσο του 
αναπαραγωγικού συστήματος που 
χαρακτηρίζεται από την αποτυχία 
επίτευξης εγκυμοσύνης επιβεβαιωμένης 
με υπερηχογράφημα μετά από 12 ή 
περισσότερους μήνες τακτικής συνουσίας 
χωρίς τη χρήση αντισυλληπτικών 
μεθόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός 
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ο ορισμός δεν καταφέρνει να 
συμπεριλάβει την πραγματικότητα των 
λεσβιών και αμφιφυλόφιλων γυναικών, 
καθώς και των διεμφυλικών ατόμων σε 
ζευγάρια ιδίου φύλου, ή μόνων γυναικών 
που ενδιαφέρονται για επιλογές 
γονιμότητας, επιδεινώνοντας τις 
κοινωνικο-νομικές προκλήσεις στην 
πρόσβαση σε τεχνολογίες 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) 
που ήδη αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα 
της επικέντρωσης στην αντιμετώπιση της 
στειρότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
λεσβίες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες 
ενδέχεται να μην μπορούν να αποδείξουν 
τη «στειρότητά» τους και κατά συνέπεια 
να μην τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε 
ART·1α

_________________
1α 
https://www.who.int/reproductivehealth/to
pics/infertility/definitions/en/

Or. en

Τροπολογία 162
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογένεια ως φυσική κοινωνία υπάρχει 
ενώπιον του κράτους ή οποιασδήποτε 
άλλης κοινότητας και έχει τα δικά της 
δικαιώματα, τα οποία είναι αναφαίρετα·

Or. es

Τροπολογία 163
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογένεια αποτελεί, περισσότερο από μια 
νομική, κοινωνική και οικονομική 
ενότητα, μια κοινότητα αγάπης και 
αλληλεγγύης, όπου οι γενιές συνυπάρχουν 
και η οποία είναι αναντικατάστατη όσο 
αφορά τη διδασκαλία και τη μετάδοση 
πολιτιστικών, ηθικών, κοινωνικών και 
πνευματικών αξιών, απαραίτητες για την 
ανάπτυξη και ευημερία των μελών της 
και της κοινωνίας·

Or. es

Τροπολογία 164
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, Marina Kaljurand, Silvia 
Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένες περιστάσεις οι διεμφυλικοί 
άνδρες και τα μη δυϊκά ως προς το φύλο 
άτομα μπορούν επίσης να επιτύχουν 
εγκυμοσύνη και θα πρέπει, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, να επωφελούνται από τα 
μέτρα που αφορούν την παροχή 
φροντίδας κατά την κύηση και τον 
τοκετό χωρίς διακρίσεις λόγω της 
ταυτότητας φύλου τους·

Or. en

Τροπολογία 165



AM\1220373EL.docx 89/163 PE662.044v01-00

EL

Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών 
πληροφοριών παραβιάζει τα δικαιώματα 
των ατόμων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 166
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών 
πληροφοριών παραβιάζει τα δικαιώματα 
των ατόμων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών και 
τεκμηριωμένων πληροφοριών και 
εκπαίδευσης παραβιάζει τα δικαιώματα 
των ατόμων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά τους· επιπλέον υπονομεύει τις 
υγιείς προσεγγίσεις αναφορικά με τη 
σεξουαλικότητα, τον οικογενειακό 
προγραμματισμό και την ισότητα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 167
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
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Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών 
πληροφοριών παραβιάζει τα δικαιώματα 
των ατόμων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα αμερόληπτων, 
επιστημονικά ακριβών πληροφοριών 
παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων να 
κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 168
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών 
πληροφοριών παραβιάζει τα δικαιώματα 
των ατόμων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών 
πληροφοριών παραβιάζει τα δικαιώματα 
των ατόμων και είναι επιζήμια για τη 
λήψη ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 169
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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διαφήμιση και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τα ψηφιακά μέσα και τα 
κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 
προσφέρουν περιεχόμενο που δεν είναι 
προσαρμοσμένο στους διαφορετικούς 
κύκλους ωριμότητας των παιδιών και ότι 
μπορούν να προωθήσουν ακατάλληλες 
συμπεριφορές οι οποίες προκαλούν 
επίσης μια υπερβολική σεξουαλικοποίηση 
της κοινωνίας·

Or. es

Τροπολογία 170
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν για 
τους υπέρμαχους της άμβλωσης δεν είναι 
σαφές κατά πόσο ένα έμβρυο στη μήτρα 
είναι ανθρώπινο ον, μπορούν να 
συμβουλευτούν οποιοδήποτε εγχειρίδιο 
ιατρικής·

Or. en

Τροπολογία 171
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη την 
επείγουσα ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 
σεξουαλική εκπαίδευση η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της 
ανθρώπινης φύσης, και συγκεκριμένα: τη 
σωματική, την ψυχική, τη 
συναισθηματική/συγκινησιακή και την 
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πνευματική·

Or. es

Τροπολογία 172
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία 
του HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για 
τον εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 173
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες για τη σεξουαλική και 
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αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) συνιστούν 
βασικές υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης που θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες σε όλους και περιλαμβάνουν: 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· πληροφορίες, 
εμπιστευτική και αμερόληπτη παροχή 
συμβουλών και υπηρεσιών για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
ευεξία· παροχή συμβουλών και πρόσβαση 
σε ευρύ φάσμα σύγχρονων 
αντισυλληπτικών μέσων· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες και φροντίδα ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης και παροχή φροντίδας 
μετά την άμβλωση συμπεριλαμβανομένης 
της θεραπείας των επιπλοκών από μη 
ασφαλείς αμβλώσεις· την πρόληψη και 
θεραπεία του HIV και άλλων ΣΜΛ· 
υπηρεσίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και 
της έμφυλης βίας· την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος, ιδίως του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας· 
φροντίδα γονιμότητας και θεραπεία 
γονιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 174
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
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μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα για ζώντα 
ετεροφυλόφιλα ζευγάρια σε 
αναπαραγωγική ηλικία με προβλήματα 
γονιμότητας·

Or. fr

Τροπολογία 175
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: πρόσβαση σε εκπαίδευση 
σχετικά με τα μέσα αντισύλληψης και 
τους κινδύνους μετάδοσης σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων ασθενειών· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Or. fr



AM\1220373EL.docx 95/163 PE662.044v01-00

EL

Τροπολογία 176
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: πρόσβαση σε πληροφορίες, 
στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
και την εμπιστευτική και αμερόληπτη 
παροχή συμβουλών· ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· την 
πρόληψη και θεραπεία του HIV και άλλων 
ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον εντοπισμό, την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής και της έμφυλης βίας· τη 
θεραπεία καρκίνων του αναπαραγωγικού 
συστήματος· υπηρεσίες που αφορούν τη 
γονιμότητα και την υπογονιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 177
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη και 
τεκμηριωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· πληροφορίες και 
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γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

παροχή συμβουλών για τη σύγχρονη 
αντισύλληψη· προγεννητική, γεννητική 
και μεταγεννητική φροντίδα· μαιευτικό 
προσωπικό· μαιευτική περίθαλψη και 
φροντίδα του νεογνού· υπηρεσίες 
ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης· την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία 
του HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για 
τον εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 178
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης αν οι 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις το 
επιτρέπουν· την πρόληψη και θεραπεία 
του HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για 
τον εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Or. fr
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Τροπολογία 179
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα 
αντισυλληπτικά μέσα· προγεννητική, 
γεννητική και μεταγεννητική φροντίδα· 
μαιευτικό προσωπικό· μαιευτική 
περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική 
δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) 
περιλαμβάνει: προγεννητική, γεννητική και 
μεταγεννητική φροντίδα· μαιευτικό 
προσωπικό· μαιευτική περίθαλψη και 
φροντίδα του νεογνού· υπηρεσίες 
ασφαλούς άμβλωσης, όπου αυτή 
επιτρέπεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
νόμους· την πρόληψη και θεραπεία του 
HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος· υπηρεσίες 
που αφορούν τη γονιμότητα·

Or. it

Τροπολογία 180
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η 
λογική της ζωής προϋποθέτει την 
επιβεβαίωση ότι δεν μπορούμε να 
αρνηθούμε σε κανέναν τη ζωή που κανείς 
δεν μας αρνήθηκε·

Or. es

Τροπολογία 181
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Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την 
αναπαραγωγή·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 182
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την 
αναπαραγωγή·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση διευκολύνει την 
υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά, που 
περιλαμβάνει τη μειωμένη ανάληψη 
κινδύνου και την αυξημένη χρήση 
προφυλακτικών και άλλων μορφών 
αντισύλληψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σύμφωνα με τις διεθνείς τεχνικές οδηγίες 
της UNESCO για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, τα σχολικά 
προγράμματα ολοκληρωμένης 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
επιτρέπουν στα παιδιά και τους νέους να 
αποκτούν ακριβείς γνώσεις και να 
αναπτύσσουν συγκεκριμένες 
συμπεριφορές και δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, τη συναίνεση και την 
ποικιλομορφία που συμβάλλουν στη 
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δημιουργία ασφαλών, υγιών σχέσεων 
σεβασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού 
του είδους η εκπαίδευση ενισχύει τα 
παιδιά και τους νέους καθώς τους 
προσφέρει στοιχεία και ενημέρωση 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία 
σχετικά με τη σεξουαλικότητα, 
εξετάζοντας ζητήματα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως, μεταξύ 
άλλων: η σεξουαλική και αναπαραγωγική 
ανατομία και φυσιολογία· η συναίνεση, η 
ήβη και η έμμηνη ρύση· η αναπαραγωγή, 
η σύγχρονη αντισύλληψη, η εγκυμοσύνη 
και ο τοκετός· οι ΣΜΛ, 
συμπεριλαμβανομένων του HIV και του 
AIDS· και οι επιζήμιες πρακτικές όπως ο 
γάμος ανηλίκων, ο πρώιμος και ο 
αναγκαστικός γάμος, και ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ακόμη οι περισσότεροι έφηβοι δεν 
έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη για 
την εκάστοτε ηλικία ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εν 
προκειμένω, είναι βασική ώστε τα παιδιά 
και οι νέοι να αναπτύξουν δεξιότητες για 
να διαμορφώσουν υγιείς, ισότιμες, 
εποικοδομητικές και ασφαλείς σχέσεις 
χωρίς διακρίσεις, ειδικότερα εξετάζοντας 
θέματα που αφορούν τα έμφυλα πρότυπα, 
την ισότητα των φύλων, την κατανομή 
ισχύος στις σχέσεις, τη συναίνεση, τον 
σεβασμό των ορίων του καθενός και των 
άλλων·

Or. en

Τροπολογία 183
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την 
αναπαραγωγή·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη και κατάλληλη για την 
εκάστοτε ηλικία σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση αποτελεί μια προσέγγιση 
σεξουαλικής αγωγής που βασίζεται στα 
δικαιώματα και επικεντρώνεται στο 
φύλο, συμπεριλαμβανομένων 
επιστημονικά επακριβών πληροφοριών 
σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την 
ανατομία και την αναπαραγωγική υγεία, 
προσέγγιση η οποία διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την 
αναπαραγωγή και βοηθά στην 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 184
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την 
αναπαραγωγή·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη, 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς 
διακρίσεις που βασίζεται στα διεθνή 
πρότυπα διευκολύνει τις ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά την αναπαραγωγή 
και συμβάλλει στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 185
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την 
αναπαραγωγή·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία 
της ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης για την πρόληψη των 
ανεπιθύμητων κυήσεων δεν είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένη, καθώς 
μπορεί να οδηγήσει σε πιο πρώιμη και 
αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα 
των ανηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 186
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την 
αναπαραγωγή·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση σχετικά με τα μέσα 
αντισύλληψης και τους κινδύνους 
μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
ασθενειών διευκολύνει τις ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά την αναπαραγωγή·

Or. fr

Τροπολογία 187
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Robert 
Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΑΥ 
περιλαμβάνει την έμμηνη υγιεινή και 
καθαριότητα, καθώς και συστημικούς 
και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 
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στιγματισμού ή διακρίσεων που 
συνδέονται με την έμμηνη ρύση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
περιόδου, που αναφέρεται στη μειωμένη 
πρόσβαση σε προϊόντα υγιεινής, 
επηρεάζει περίπου 1 στις 10 γυναίκες 
στην Ευρώπη και επιδεινώνεται από μια 
μεροληπτική ως προς το φύλο 
φορολόγηση των προϊόντων υγιεινής 
έμμηνου ρύσης στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ντροπή, ο πόνος κατά τη 
διάρκεια της εμμήνου ρύσεως χωρίς 
αναζήτηση θεραπείας, και οι παραδόσεις 
που εισάγουν διακρίσεις οδηγούν σε 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και 
χαμηλότερα ποσοστά παρουσίας των 
κοριτσιών στο σχολείο και των γυναικών 
στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενες αρνητικές στάσεις και μύθοι 
που περιβάλλουν την έμμηνο ρύση 
επηρεάζουν τις αποφάσεις που 
σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίληψη της 
σύνδεσης μεταξύ της υγιεινής κατά την 
έμμηνο ρύση και της μητρικής 
νοσηρότητας, θνησιμότητας και 
στειρότητας, των ΣΜΛ/HIV και του 
καρκίνου της μήτρας βοηθά την έγκαιρη 
ανίχνευση και την ασφαλή διαβίωση·

Or. en

Τροπολογία 188
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια 
της υγείας αναφέρεται κυρίως στην 
προστασία και την υπεράσπιση της 
ανθρώπινης ζωής σε κάθε περίσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης 
ανάπτυξη των διαφορετικών διαστάσεων 
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του ατόμου·

Or. es

Τροπολογία 189
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria 
Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σύγχρονη αντισύλληψη διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην επίτευξη της ισότητας 
των φύλων και την πρόληψη ακούσιων 
κυήσεων, καθώς και στη 
συνειδητοποίηση του δικαιώματος των 
ατόμων να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά 
με τις οικογενειακές τους επιλογές 
προγραμματίζοντας ενεργά και υπεύθυνα 
τον αριθμό, τη χρονική στιγμή και τη 
χρονική απόσταση μεταξύ των παιδιών 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μέθοδοι σύγχρονης αντισύλληψης 
μειώνουν επίσης την εμφάνιση 
HIV/ΣΜΛ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στις εν λόγω μεθόδους 
παρεμποδίζεται ακόμη από πρακτικά, 
χρηματοοικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων 
οι μύθοι γύρω από την αντισύλληψη, οι 
απαρχαιωμένες στάσεις προς τη 
γυναικεία σεξουαλικότητα και 
αντισύλληψη, καθώς και η στερεοτυπική 
αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι οι μόνες 
υπεύθυνες για την αντισύλληψη·

Or. en

Τροπολογία 190
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, 
να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 191
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, 
να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 192
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Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, 
να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 193
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Vera Tax, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, να 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν εξαιρετικά περιοριστικοί νόμοι 
που απαγορεύουν τις αμβλώσεις, εκτός εάν 
πρόκειται για αυστηρά καθορισμένες 
περιπτώσεις, με αποτέλεσμα γυναίκες να 
αναγκάζονται να καταφεύγουν σε 
παράνομες αμβλώσεις, να ταξιδεύουν σε 
άλλες χώρες ή να τερματίζουν την κύηση 
παρά τη θέλησή τους, γεγονός που συνιστά 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και μορφή έμφυλης βίας· επηρεάζοντας το 
δικαίωμα των γυναικών και των 
κοριτσιών στη ζωή, στην σωματική και 
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ψυχική ακεραιότητα, στην ισότητα, στην 
απαγόρευση των διακρίσεων, στην υγεία 
και στην απαλλαγή από απάνθρωπη και 
εξευτελιστική μεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία 194
Christine Anderson
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, 
να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, και 
αυτό βελτιώνει τα αποτελέσματα στον 
τομέα της υγείας έναντι των μητέρων και 
των βρεφών·

Or. en

Τροπολογία 195
Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
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αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, να 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, να 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας 1α·

_________________
1α Ενημερωτική σειρά της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abo
rtion_WEB.pdf

Or. en

Τροπολογία 196
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
ισχύουν νόμοι που απαγορεύουν τις 
αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για 
αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, να 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να 
τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν νόμοι που 
απαγορεύουν τις αμβλώσεις, εκτός εάν 
πρόκειται για αυστηρά καθορισμένες 
περιπτώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να 
οδηγούν γυναίκες να καταφεύγουν σε 
παράνομες αμβλώσεις, να ταξιδεύουν σε 
άλλες χώρες ή να τερματίζουν την κύηση 
παρά τη θέλησή τους· υπενθυμίζει ότι η 
νομοθεσία για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 197
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει το καθήκον και την 
υποχρέωση να γνωρίζει το εύρος των 
πράξεών του και την ευθύνη τους χωρίς 
να μπορεί να απαλλάσσεται από τις 
ευθύνες του με τον ίδιο τρόπο που σε ένα 
κράτος δικαίου η άγνοια του νόμου δεν 
εξαιρεί τη συμμόρφωση με αυτόν·

Or. es

Τροπολογία 198
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 της ΣΛΕΕ, σε θέματα 
προστασίας και βελτίωσης της 
ανθρώπινης υγείας, η ΕΕ μπορεί να 
παρέμβει μόνο για να υποστηρίξει, να 
συντονίσει ή να συμπληρώσει τις δράσεις 
των χωρών της ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη 
είναι, ως εκ τούτου, κυρίαρχα στον τομέα 
αυτόν·

Or. fr

Τροπολογία 199
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά 
κράτη μέλη αποπειρώνται να περιορίσουν 
την πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα μέσω ιδιαίτερα 
περιοριστικών νόμων οι οποίοι οδηγούν 
σε διακρίσεις λόγω φύλου και σε 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 200
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη 
και όταν η άμβλωση είναι νομικά 
διαθέσιμη, υπάρχουν συχνά εμπόδια στην 
πρόσβαση σε αυτή·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 201
Predrag Fred Matić, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Vera Tax, Irène Tolleret, 
Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana 
Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, 
υπάρχουν συχνά εμπόδια στην πρόσβαση 
σε αυτή·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, 
υπάρχουν συχνά νομικά, οιονεί νομικά και 
άτυπα εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτή, 
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στα οποία περιλαμβάνονται: οι 
περιορισμένες χρονικές περίοδοι και οι 
αιτίες για τις οποίες επιτρέπεται η 
πρόσβαση σε άμβλωση, ιατρικώς 
αδικαιολόγητες περίοδοι αναμονής, η 
έλλειψη εκπαιδευμένων και πρόθυμων 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και 
η άρνηση παροχής ιατρικής φροντίδας 
λόγω προσωπικών πεποιθήσεων, 
μεροληπτική και υποχρεωτική παροχή 
συμβουλών, σκόπιμη παραπληροφόρηση 
ή εξουσιοδότηση τρίτων, ιατρικώς 
περιττοί έλεγχοι, η απαίτηση ύπαρξης 
κινδύνου, τα έξοδα και η έλλειψη 
επιστροφής εξόδων·

Or. en

Τροπολογία 202
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, 
υπάρχουν συχνά εμπόδια στην πρόσβαση 
σε αυτή·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, 
παραμένει τραυματική για τις γυναίκες 
και πρέπει να προσφέρονται εναλλακτικές 
λύσεις όπως η ανώνυμη γέννηση, χωρίς 
να επηρεάζεται η επιλογή των γυναικών 
υπέρ της μιας ή της άλλης από αυτές τις 
επιλογές·

Or. fr

Τροπολογία 203
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, 
υπάρχουν συχνά εμπόδια στην πρόσβαση 
σε αυτή·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι 
για την άμβλωση βασίζονται στην εθνική 
νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ακόμη και όταν η άμβλωση είναι νομικά 
διαθέσιμη, υπάρχουν συχνά εμπόδια στην 
πρόσβαση σε αυτή·

Or. en

Τροπολογία 204
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, 
υπάρχουν συχνά εμπόδια στην πρόσβαση 
σε αυτή·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, 
είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
ελευθερία της συνείδησης για όλο το 
ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό·

Or. it

Τροπολογία 205
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόκληση του θανάτου του αγέννητου 
παιδιού στη μήτρα δεν θα ανταποκριθεί 
ποτέ σε οποιαδήποτε άσκηση ανθρώπινης 
ελευθερίας, επειδή αντιβαίνει στην ίδια 
της την φύση·

Or. es
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Τροπολογία 206
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
άνθρωπος επιδιώκει την εκπλήρωσή του, 
η οποία συνίσταται στην κατάκτηση της 
ευτυχίας· η ανάπτυξη των ανθρώπινων 
αρετών, των αρχών, των αξιών και των 
ικανοτήτων του είναι ο τρόπος για να 
επιτευχθεί η πληρότητα της ύπαρξής του·

Or. es

Τροπολογία 207
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υπεράσπιση της ζωής από τη σύλληψή 
της έως τον φυσικό θάνατό της αποτελεί 
την εκδήλωση της πληρότητας της 
αλληλεγγύης που της εκφράζει ένας 
πολιτισμός ο οποίος δεν επιτρέπει στον 
εαυτό του να ηττηθεί από τον φόβο και 
την απόγνωση·

Or. es

Τροπολογία 208
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria 
Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Pierrette Herzberger-Fofana
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
γυναίκα δεν θα πρέπει να πεθαίνει κατά 
τον τοκετό και ότι η τεκμηριωμένη 
φροντίδα μητρότητας αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
γυναίκα δεν θα πρέπει να πεθαίνει κατά 
τον τοκετό, και ότι η πρόσβαση σε 
τεκμηριωμένη, ποιοτική και οικονομικώς 
προσιτή φροντίδα μητρότητας αποτελεί 
ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να 
διασφαλίζεται χωρίς καμία διάκριση σε 
όλους τους χώρους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 209
Christine Anderson
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
γυναίκα δεν θα πρέπει να πεθαίνει κατά 
τον τοκετό και ότι η τεκμηριωμένη 
φροντίδα μητρότητας αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
γυναίκα δεν θα πρέπει να πεθαίνει κατά 
τον τοκετό και ότι η τεκμηριωμένη 
φροντίδα μητρότητας έχει αποδείξει ότι η 
άμβλωση θέτει τη ζωή της μητέρας σε 
κίνδυνο περισσότερο από τη γέννηση του 
μωρού της·

Or. en

Τροπολογία 210
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Predrag Fred Matić, Alice Kuhnke, Pierrette 
Herzberger-Fofana, Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, 
Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
γυναίκα δεν θα πρέπει να πεθαίνει κατά 
τον τοκετό και ότι η τεκμηριωμένη 
φροντίδα μητρότητας αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
γυναίκα δεν θα πρέπει να πεθαίνει κατά 
τον τοκετό και ότι η τεκμηριωμένη 
φροντίδα μητρότητας, κύησης και τοκετού 
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα·

Or. en

Τροπολογία 211
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλέον 
ευάλωτα και περιθωριοποιημένα άτομα 
αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια, 
διακρίσεις και βία κατά την πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
ανήκουν σε εθνοτικές ή θρησκευτικές 
μειονότητες, των Ρομά, των ατόμων από 
μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά 
περιβάλλοντα, των ατόμων χωρίς 
ασφάλιση υγείας, των ατόμων που ζουν 
σε αγροτικές περιοχές, των ατόμων με 
αναπηρία, των ΔΟΑΔΜ, των θυμάτων 
βίας, κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 212
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος



AM\1220373EL.docx 115/163 PE662.044v01-00

EL

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στειρότητα και η υπογονιμότητα 
επηρεάζουν ένα στα έξι άτομα στην 
Ευρώπη, αποτελούν παγκόσμιο θέμα 
δημόσιας υγείας και ότι είναι αναγκαία η 
μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πληροφορίες και θεραπείες 
που αφορούν τη γονιμότητα, και η 
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 
βιολογικού και κοινωνικού φύλου, 
γενετήσιου προσανατολισμού, υγείας ή 
οικογενειακής κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 213
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας 
για τη ζωή δεν υποχωρεί μπροστά σε 
δυσκολίες: στον θάνατο, στην οδύνη ή 
στον ίδιο τον φόβο·

Or. es

Τροπολογία 214
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα αποτελούν 
ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να 
στηρίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι απαραίτητος για τη 
λειτουργία της δημοκρατίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
αλληλεξάρτηση μεταξύ ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους 
δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες 
αυτές οι αξίες της ΕΕ πρέπει να γίνονται 
απολύτως σεβαστές από όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 215
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με την πιο στοιχειώδη αρχή της μη 
αντίφασης, δεν μπορεί κανείς να υπάρχει 
και να μην υπάρχει ταυτόχρονα· δεν είναι 
δυνατή η υπεράσπιση της ζωής και της 
υγείας με την ταυτόχρονη νομιμοποίηση 
μιας αντίθετης απόφασης, όπως είναι η 
άμβλωση·

Or. es

Τροπολογία 216
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ



AM\1220373EL.docx 117/163 PE662.044v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συχνά εργαλειοποιούνται από 
πολέμιους των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων που επικαλούνται τα εθνικά 
συμφέροντα για να πετύχουν 
δημογραφικούς στόχους, συμβάλλοντας 
έτσι στη διάβρωση της δημοκρατίας και 
των προσωπικών ελευθεριών·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 217
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συχνά εργαλειοποιούνται από 
πολέμιους των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων που επικαλούνται τα εθνικά 
συμφέροντα για να πετύχουν 
δημογραφικούς στόχους, συμβάλλοντας 
έτσι στη διάβρωση της δημοκρατίας και 
των προσωπικών ελευθεριών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 218
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συχνά εργαλειοποιούνται από 
πολέμιους των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων που επικαλούνται τα εθνικά 
συμφέροντα για να πετύχουν 
δημογραφικούς στόχους, συμβάλλοντας 
έτσι στη διάβρωση της δημοκρατίας και 
των προσωπικών ελευθεριών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολέμιοι 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων συχνά εργαλειοποιούν 
θέματα, όπως το εθνικό συμφέρον ή οι 
δημογραφικές αλλαγές προκειμένου να 
υπονομεύσουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, συμβάλλοντας έτσι στη 
διάβρωση των προσωπικών ελευθεριών 
και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι όλες οι πολιτικές που 
αντιμετωπίζουν τις δημογραφικές 
αλλαγές πρέπει να βασίζονται στα 
δικαιώματα, να επικεντρώνονται στον 
άνθρωπο, να είναι εξατομικευμένες και 
τεκμηριωμένες και να στηρίζουν τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 219
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συχνά εργαλειοποιούνται από 
πολέμιους των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων που επικαλούνται τα εθνικά 
συμφέροντα για να πετύχουν 
δημογραφικούς στόχους, συμβάλλοντας 
έτσι στη διάβρωση της δημοκρατίας και 
των προσωπικών ελευθεριών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών·

Or. fr
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Τροπολογία 220
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συχνά εργαλειοποιούνται από 
πολέμιους των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων που επικαλούνται τα εθνικά 
συμφέροντα για να πετύχουν 
δημογραφικούς στόχους, συμβάλλοντας 
έτσι στη διάβρωση της δημοκρατίας και 
των προσωπικών ελευθεριών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συχνά εργαλειοποιούνται από 
πολέμιους των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων για να πετύχουν 
δημογραφικούς στόχους, συμβάλλοντας 
έτσι στη διάβρωση της δημοκρατίας και 
των προσωπικών ελευθεριών·

Or. en

Τροπολογία 221
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 κατέδειξε ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα 
των συστημάτων υγείας σε αυτές τις 
κρίσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη 
διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες ΣΑΥ 
εξακολουθούν να είναι πλήρως 
διαθέσιμες, ότι τα κράτη μέλη δεν 
εργαλειοποιούν την κρίση για να θέσουν 
εκτός προτεραιότητας ή να υπονομεύσουν 
σκοπίμως την πρόσβαση σε αυτές τις 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 222
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
θα πρέπει να προορίζεται μόνο για ζώντα 
ετεροφυλόφιλα ζευγάρια σε 
αναπαραγωγική ηλικία με προβλήματα 
γονιμότητας·

Or. fr

Τροπολογία 223
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικόνα 
της μητρότητας και της οικογένειας έχει 
υποτιμηθεί στην κοινωνία μας·

Or. es

Τροπολογία 224
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεγαλύτερη προστασία της ευπάθειας της 
εγκύου και του παιδιού προϋποθέτει την 
αναγνώριση της ύπαρξης δύο ατόμων με 
αξιοπρέπεια και δικαιώματα από τη 
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στιγμή της σύλληψης· της μητέρας και 
του παιδιού· το αγέννητο παιδί είναι ένα 
υποκείμενο με δικαιώματα και ελευθερίες 
που συμβάλλει στην πλήρη 
συνειδητοποίηση της γυναίκας ως προς 
τη μητρική της διάσταση με στόχο την 
ευτυχία της·

Or. es

Τροπολογία 225
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρένθετη μητρότητα δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να θεωρηθεί μέρος των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 226
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος στους τομείς των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αλλά ότι 
πολέμιοι των δικαιωμάτων 
αναπαραγωγής έχουν, ωστόσο, επηρεάσει 
την εθνική νομοθεσία και πολιτική, σε μια 
προσπάθεια να υπονομεύσουν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, όπως έχει 

διαγράφεται
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επισημανθεί από το Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του σχετικά με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων στην ΕΕ, και από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, στην έκθεσή του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Πεκίνο +25 – 
Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ»·

Or. fr

Τροπολογία 227
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος στους τομείς των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αλλά ότι 
πολέμιοι των δικαιωμάτων 
αναπαραγωγής έχουν, ωστόσο, επηρεάσει 
την εθνική νομοθεσία και πολιτική, σε μια 
προσπάθεια να υπονομεύσουν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, όπως έχει 
επισημανθεί από το Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του σχετικά με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων στην ΕΕ, και από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, στην έκθεσή του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Πεκίνο +25 – 
Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ»·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 228
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Vera Tax, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος στους τομείς των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αλλά ότι 
πολέμιοι των δικαιωμάτων αναπαραγωγής 
έχουν, ωστόσο, επηρεάσει την εθνική 
νομοθεσία και πολιτική, σε μια 
προσπάθεια να υπονομεύσουν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, όπως έχει 
επισημανθεί από το Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του σχετικά με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων στην ΕΕ, και από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων, στην έκθεσή του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Πεκίνο +25 – 
Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολέμιοι 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων και της αυτονομίας των 
γυναικών είχαν σημαντική επιρροή στην 
εθνική νομοθεσία και πολιτική με την 
ανάληψη οπισθοδρομικών πρωτοβουλιών 
σε αρκετά κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια 
να υπονομεύσουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, όπως έχει επισημανθεί από το 
Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά 
με την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ και στα δικαιώματα στην 
άμβλωση στην Πολωνία, και από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων, στην έκθεσή του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Πεκίνο +25 – 
Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ»· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και η 
οπισθοδρόμηση παρεμποδίζουν την 
υλοποίηση των δικαιωμάτων των λαών, 
της ανάπτυξης των χωρών και 
υπονομεύουν ευρωπαϊκές αξίες, 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 229
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 είχε δυσανάλογο 
αντίκτυπο στην έγκαιρη πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων όσων 
σχετίζονται με τη σεξουαλική 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη διαθεσιμότητα ιατρών και οι 
περιπτώσεις όπου αυτό επέφερε παύση 
υπηρεσιών διακοπής της κύησης και των 
συνταγογραφήσεων αντισυλληπτικών 
μέσων λόγω των μέτρων περιστολής 
είχαν σοβαρές επιπτώσεις στο θεμελιώδες 
δικαίωμα των γυναικών για σωματική 
αυτονομία·

Or. en

Τροπολογία 230
Predrag Fred Matić, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, 
Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα πανδημία COVID-19 επηρεάζει 
την υγεία του πληθυσμού συνολικά, οι 
γυναίκες δεν επηρεάζονται μόνον από την 
άμεση απειλή κατά της υγείας, αλλά και 
δυσμενώς μέσω της ανακατανομής 
πόρων και προτεραιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
ΣΑΥ, και αυτή η αντιστροφή πόρων 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένα 
ποσοστά ανεπιθύμητων κυήσεων, 
υψηλότερα ποσοστά μητρικής 
θνησιμότητας και νοσηρότητας, καθώς 
και σε αύξηση των σεξουαλικώς 
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μεταδιδόμενων λοιμώξεων και του HIV·

Or. en

Τροπολογία 231
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών 
συνδέεται με πολλά ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του 
δικαιώματος στη ζωή και την 
αξιοπρέπεια, της απαλλαγής από 
απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση, του δικαιώματος 
πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην εκπαίδευση και της 
απαγόρευσης διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 232
Annika Bruna, Virginie Joron, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ελευθερίες της γνώμης και της έκφρασης 
και ο δημοκρατικός διάλογος αποτελούν 
τη βάση των δημοκρατιών των κρατών 
μελών και ότι κανένα υπερεθνικό όργανο 
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δεν επιτρέπεται να επιβάλει πολιτικές 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων σε κυρίαρχους λαούς και σε 
δημοκρατικά εκλεγμένες εθνικές 
κυβερνήσεις που τους εκπροσωπούν· ούτε 
να περιορίζει εν προκειμένω το δικαίωμα 
έκφρασης·

Or. fr

Τροπολογία 233
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανθρώπινη ελευθερία παύει να είναι 
ανθρώπινη και ελευθερία, όταν κάποιος 
προκαλεί πραγματική βλάβη στον εαυτό 
του ή/και στους άλλους, όπως στην 
περίπτωση της άμβλωσης και της βίας 
έναντι της συνείδησης του ιατρού που 
έδωσε τον όρκο του Ιπποκράτη για την 
υπεράσπιση της ζωής και τη φροντίδα 
της υγείας· με αυτόν τον νόμο για την 
«υγεία» δεν επιδιώκεται να λειτουργούν 
όλα σωστά, αλλά να μην λειτουργεί 
τίποτα·

Or. es

Τροπολογία 234
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια 
κράτη μέλη που νομιμοποίησαν την 
άμβλωση κατόπιν αιτήματος ή για 
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ευρύτερους κοινωνικούς λόγους, 
διατηρούν εντούτοις ειδικές ποινικές 
κυρώσεις για την πραγματοποίηση 
αμβλώσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής 
των ισχυουσών νομικών διατάξεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ακόμη 
έξι χώρες στην Ευρώπη που διατηρούν 
ιδιαιτέρως περιοριστικούς νόμους για τις 
αμβλώσεις·

Or. en

Τροπολογία 235
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να σέβεται 
πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών για το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 236
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εθνοτικές μειονότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των μαύρων 
γυναικών και των μεταναστριών, βιώνουν 
εγκάρσιες διακρίσεις ως προς την 
απόλαυση σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
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δικαιωμάτων, πράγμα που οδηγεί σε 
υψηλότερα ποσοστά μητρικής 
θνησιμότητας και νοσηρότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαύρες 
γυναίκες είναι 5 φορές πιθανότερο να 
πεθάνουν κατά τη διάρκεια τοκετού από 
τις λευκές γυναίκες1α· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικών στοιχείων γύρω από το 
ζήτημα της μαιευτικής βίας έναντι 
γυναικών που αντιμετωπίζουν έντονες 
φυλετικές διακρίσεις·
_________________
1α 
https://www.npeu.ox.ac.uk/assets/downloa
ds/mbrrace-uk/reports/MBRRACE-
UK%20Maternal%20Report%202019%20
-%20WEB%20VERSION.pdf

Or. en

Τροπολογία 237
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔβ. υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική 
υγεία έχει θεμελιώδη σημασία για τη 
συνολική υγεία και την ευεξία των 
ατόμων, των ζευγαριών και των 
οικογενειών, καθώς και για την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
κοινοτήτων και των χωρών και ότι η 
πρόσβαση στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας, αποτελεί 
ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η παροχή κάποιας μορφής 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι ήδη 
υποχρεωτική στα περισσότερα κράτη 
μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 238
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
(ΣΑΥ) και τα συναφή δικαιώματα στην 
πρόσφατα εγκριθείσα θέση σε πρώτη 
ανάγνωση για το πρόγραμμα δράσης της 
Ένωσης στον τομέα της υγείας για την 
περίοδο 2021-2027 [Πρόγραμμα «Η ΕΕ 
για την υγεία» (EU4Health)] με στόχο να 
διασφαλίζεται έγκαιρη πρόσβαση σε 
αγαθά που είναι αναγκαία για την ασφαλή 
παροχή υπηρεσιών ΣΑΥ και των 
συναφών δικαιωμάτων (π.χ. φάρμακα, 
αντισυλληπτικά μέσα και ιατρικός 
εξοπλισμός)·

Or. en

Τροπολογία 239
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με πολλές εκθέσεις, κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 και της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι υπηρεσίες 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
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υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
περιορίστηκαν και/ή ανακλήθηκαν, και 
αποδιοργανώθηκε η πρόσβαση σε 
βασικές ιατρικές υπηρεσίες, όπως η 
αντισύλληψη και η φροντίδα διακοπής 
της κύησης, οι έλεγχοι για HIV και ΣΜΛ 
και οι εξετάσεις ανίχνευσης του καρκίνου 
του αναπαραγωγικού συστήματος και η 
υγειονομική περίθαλψη που σέβεται τη 
μητέρα·

Or. en

Τροπολογία 240
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικειότητα και η ιδιωτικότητα, καθώς 
και ο σεβασμός της ιδιωτικής σφαίρας 
επηρεάζουν άμεσα την αξιοπρέπεια του 
ατόμου και την αντίληψή του για την 
ελευθερία·

Or. es

Τροπολογία 241
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες Ρομά εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν συστημικές και επίμονες 
διακρίσεις και κατάφωρες παραβιάσεις 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων του εθνοτικού 
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διαχωρισμού σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, έντονων μορφών 
λεκτικής, σωματικής και ψυχολογικής 
βίας και φυλετικής παρενόχλησης, και 
άρνησης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη 
και της αποζημίωσης για πρακτικές 
υποχρεωτικής και εξαναγκαστικής 
στείρωσης που υπέστησαν σε 
παρελθούσες ιστορικές περιόδους·

Or. en

Τροπολογία 242
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται 
επίμονη προσπάθεια εργαλειοποίησης της 
υγειονομικής κρίσης της COVID-19 ως 
πρόσχημα υιοθέτησης περαιτέρω 
περιοριστικών μέτρων για τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, η οποία έχει ευρεία και 
μακροπρόθεσμη αρνητική επίπτωση στην 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος 
στην υγεία, στην ισότητα των φύλων και 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων και 
της έμφυλης βίας και θέτει την ευημερία, 
την υγεία και τις ζωές των γυναικών και 
των κοριτσιών σε κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 243
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη IΔ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες με αναπηρία βιώνουν διακρίσεις 
και παραβιάσεις σε θέματα σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες, 
ως αποτέλεσμα των νόμων και των 
πολιτικών που επιτρέπουν τις 
εξαναγκαστικές πρακτικές υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και διότι δεν 
έχουν υλοποιηθεί εύλογες προσαρμογές 
που θα διευκόλυναν την πρόσβαση στην 
ποιοτική φροντίδα και ενημέρωση, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με 
αναπηρία διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο 
κίνδυνο να υποστούν βία και κακοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 244
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έφηβοι 
αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια 
αναφορικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα λόγω έλλειψης υπηρεσιών 
φιλικών προς τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 245
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έγκυες 
βιώνουν διάφορες υποχρεωτικές και 
αναγκαστικές ιατρικές επεμβάσεις κατά 
τη διάρκεια του τοκετού, μεταξύ των 
οποίων σωματική και λεκτική 
κακοποίηση, ραφή των τραυμάτων του 
τοκετού χωρίς ανακούφιση από τον πόνο, 
αδιαφορία για τις αποφάσεις τους και 
έλλειψη σεβασμού για την ενημερωμένη 
συναίνεσή τους, που ενδέχεται να 
εξελιχθούν σε βία και σε σκληρή και 
απάνθρωπη μεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία 246
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επίτευξη συναίνεσης και αντιμετώπιση 
των προκλήσεων σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα ως προκλήσεων 
της ΕΕ

Επίτευξη συναίνεσης και αντιμετώπιση 
των διαστάσεων που επηρεάζουν την 
υπεράσπιση της ζωής, της 
σεξουαλικότητας και της μητρότητας 
όσον αφορά την ελευθερία και την 
αξιοπρέπεια τους ως πρόκληση της ΕΕ

Or. es

Τροπολογία 247
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επίτευξη συναίνεσης και αντιμετώπιση Επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τη 
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των προκλήσεων σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα ως προκλήσεων 
της ΕΕ

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα

Or. en

Τροπολογία 248
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα 
εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη 
πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 249
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 

διαγράφεται
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υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα 
εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη 
πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

Or. es

Τροπολογία 250
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα εμπόδια 
που εμποδίζουν την πλήρη πρόσβαση στις 
εν λόγω υπηρεσίες·

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο 
της άσκησης των οικείων πολιτικών και 
αρμοδιοτήτων και υπό το πρίσμα της 
αρχής της επικουρικότητας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα εμπόδια 
που εμποδίζουν την πλήρη πρόσβαση στις 
εν λόγω υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 251
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
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οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα εμπόδια 
που εμποδίζουν την πλήρη πρόσβαση στις 
εν λόγω υπηρεσίες·

οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την καθολική πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα ποιοτικών, ολοκληρωμένων και 
οικονομικώς προσιτών υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων και να άρουν 
όλα τα εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη 
πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 252
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα 
εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη 
πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
με σκοπό να διασφαλίσουν την πρόσβαση 
σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, 
αφενός, για μια ικανοποιητική, υπεύθυνη, 
ασφαλή σεξουαλική ζωή και, αφετέρου, 
προκειμένου να έχουν τα άτομα την 
ελευθερία να αποφασίζουν εάν, πότε και 
πόσο συχνά θα αναπαραχθούν·

Or. it

Τροπολογία 253
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα εμπόδια 
που εμποδίζουν την πλήρη πρόσβαση στις 
εν λόγω υπηρεσίες·

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο εθνικό φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα εμπόδια 
που εμποδίζουν την πλήρη πρόσβαση στις 
εν λόγω υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 254
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vera 
Tax, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα 
εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη 
πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

1. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων 
των προσώπων να κάνουν τις δικές τους 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 255
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
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Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ 
όσον αφορά την προαγωγή, την 
προστασία και την πραγμάτωση του 
δικαιώματος κάθε ατόμου και κάθε 
γυναίκας και κοριτσιού να ελέγχουν 
πλήρως και να αποφασίζουν ελεύθερα και 
υπεύθυνα για ζητήματα που άπτονται της 
σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής τους υγείας, χωρίς 
διακρίσεις, καταναγκασμό και βία1α·
_________________
1α Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
ΕΕ, της 13ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα 
Έθνη και την 75η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών, Σεπτέμβριος 2020–
Σεπτέμβριος 2021»

Or. en

Τροπολογία 256
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, ιδίως διασφαλίζοντας τη 
διαθεσιμότητα προγραμμάτων και 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας, 
παρέχοντας φροντίδα και φάρμακα που 
απαιτούνται για τον εθελοντικό 
οικογενειακό προγραμματισμό και την 
υγεία της μητέρας και του νεογέννητου·
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Or. pt

Τροπολογία 257
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
πολιτικές για την υπεράσπιση της ζωής 
που συνάδουν με την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στον Καταστατικό 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και σε 
σχετικές νομοθεσίες, συνθήκες και 
συμβάσεις·

Or. es

Τροπολογία 258
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
συνέχισης των βέλτιστων πρακτικών και 
της εξεύρεσης καινοτόμων τρόπων για 
την παροχή υπηρεσιών άπτονται της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR), 
συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής, 
της διαδικτυακής παροχής συμβουλών 
και της πρόσβασης σε έγκαιρη διακοπή 
της κύησης από το σπίτι·

Or. en

Τροπολογία 259
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Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι το ευρέως 
αποδεκτό συνταγματικό δικαίωμα της 
ελευθερίας της συνείδησης πρέπει να 
γίνεται σεβαστό, όταν οποιοδήποτε άτομο 
θεωρεί ότι δέχεται επίθεση στον 
εσωτερικό πυρήνα της συνείδησής του·

Or. es

Τροπολογία 260
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
υπάρχει θετική και ενεργή προσέγγιση 
στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 261
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει τη χιλιετή παράδοση 
του όρκου του Ιπποκράτη, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την 
υπεράσπιση της ζωής, δηλαδή: «Ούτε θα 
δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον 
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που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω 
μια τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως, δεν θα 
εμπιστευτώ σε έγκυο μέσο που προκαλεί 
έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη 
και τη ζωή και την τέχνη μου»·

Or. es

Τροπολογία 262
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συντάξουν εκθέσεις που θα εκφράζουν τις 
βλαβερές συνέπειες των διαδικασιών 
άμβλωσης στις γυναίκες σε 
συναισθηματικό, ψυχολογικό, ψυχικό και 
πνευματικό επίπεδο για την υπεράσπιση 
της ψυχικής, σωματικής και ψυχολογικής 
τους υγείας·

Or. es

Τροπολογία 263
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) να σεβαστούν τους 
εσωτερικούς κανόνες των κρατών μελών 
σχετικά με τα δικαιώματα τα οποία 
σχετίζονται με την υγεία τους και να 
δώσουν αξία στη διαχείριση του πόνου 
και της οδύνης που καλύπτονται από την 
ανθρώπινη αγάπη, αλληλεγγύη και 
φιλανθρωπία·
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Or. es

Τροπολογία 264
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. υποστηρίζει το παγκόσμιο 
ανθρώπινο δικαίωμα της αντίρρησης 
συνείδησης παράλληλα με την ευθύνη του 
κράτους να εξασφαλίζει την πρόσβαση 
των ασθενών σε νόμιμη και έγκαιρη 
ιατρική περίθαλψη, ιδίως σε περιπτώσεις 
επείγοντος περιστατικού το οποίο 
σχετίζεται με την προγεννητική υγεία και 
την υγεία της μητέρας· υπενθυμίζει ότι 
κανένα πρόσωπο, νοσοκομείο ή ίδρυμα 
δεν πρέπει να εξαναγκάζεται, να 
θεωρείται υπεύθυνο ή να υπόκειται σε 
διακρίσεις καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
λόγω της άρνησής του να εκτελέσει, να 
επιτρέψει, να βοηθήσει ή να υποβάλει σε 
άμβλωση ή σε οποιαδήποτε πράξη η 
οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τον 
θάνατο ανθρώπινου εμβρύου·

Or. es

Τροπολογία 265
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ασκήσουν την αποκλειστική τους 
αρμοδιότητα σε θέματα που σχετίζονται 
με την υγεία και τη σεξουαλικότητα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, προσπαθώντας να 
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προστατεύσουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα στην 
υγεία, και διασφαλίζοντας ότι τηρείται η 
αρχή της μη οπισθοδρόμησης·

Or. es

Τροπολογία 266
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων 
των προσώπων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 267
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων 
των προσώπων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

2. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της να στηρίξουν και να 
προωθήσουν την πλήρη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, δημιουργώντας ένα πνεύμα 
ισότητας, σεβασμού της προσωπικής 
αυτονομίας, προσβασιμότητας, 
σεβασμού, ενημερωμένων επιλογών και 
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συναίνεσης, απαγόρευσης διακρίσεων και 
μη βίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα νομικά 
και χρηματοοικονομικά εμπόδια, καθώς 
και τα εμπόδια πολιτικής, που εμποδίζουν 
την πλήρη πρόσβαση στις εν λόγω 
υπηρεσίες για όλους χωρίς διακρίσεις για 
κανέναν λόγο·

Or. en

Τροπολογία 268
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των 
προσώπων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των 
προσώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού, φύλου, 
τάξης και/ή μεταναστευτικού 
καθεστώτος, να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και να διασφαλίσουν το 
δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα και 
την προσωπική αυτονομία, την ισότητα 
και την απαγόρευση διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 269
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των 
προσώπων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των 
προσώπων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· να επικεντρωθεί στην 
πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
λοιμώξεων και να παράσχει τα 
απαραίτητα μέσα προκειμένου να 
επιτραπεί σε όλους, χωρίς εξαίρεση, να 
απολαύουν σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας·

Or. pt

Τροπολογία 270
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες, καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των 
προσώπων να κάνουν ενημερωμένες 
επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

2. σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και σύμφωνα με τις 
εθνικές αρμοδιότητες και την εθνική 
νομοθεσία στον τομέα της υγείας, καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το 
δικαίωμα όλων των προσώπων να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 271
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
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Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
διευκόλυνση της τακτικής ανταλλαγής 
και της προώθησης ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις 
παραμέτρους της υγείας που σχετίζονται 
με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 272
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επαναβεβαιώνει ότι η σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα είναι σημαντικά για την 
ισότητα των φύλων, την εξάλειψη της 
έμφυλης βίας, την οικονομική μεγέθυνση 
και ανάπτυξη, την προστασία των 
παιδιών, την εξάλειψη της εμπορίας 
ανθρώπων και της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 273
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον 
αφορά την πραγμάτωση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων ή την πρόσβαση 
σε σχετικές υπηρεσίες, και να 
διασφαλίσουν ότι κανένα άτομο δεν μένει 
στο περιθώριο επειδή δεν είναι σε θέση 
να ασκήσει το δικαίωμά του στην υγεία·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 274
Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον 
αφορά την πραγμάτωση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων ή την πρόσβαση σε 
σχετικές υπηρεσίες, και να διασφαλίσουν 
ότι κανένα άτομο δεν μένει στο περιθώριο 
επειδή δεν είναι σε θέση να ασκήσει το 
δικαίωμά του στην υγεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εμμένουσες 
προκλήσεις όσον αφορά την πραγμάτωση 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων ή 
την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες στην 
Ευρώπη και στον κόσμο, και να 
διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές και οικονομικώς προσιτές 
υπηρεσίες ΣΑΥ και ότι κανένας δεν μένει 
στο περιθώριο επειδή δεν είναι σε θέση να 
ασκήσει το δικαίωμά του στην υγεία· 
τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η 
ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες 
ΣΑΥ και στα συναφή δικαιώματα, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, βιολογικού και 
κοινωνικού φύλου, φυλετικής και 
εθνοτικής καταγωγής, τάξης, κάστας, 
θρησκεύματος και θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης, 
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κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, 
αναπηρίας, μόλυνσης από HIV (ή ΣΜΛ), 
εθνικής και κοινωνικής προέλευσης, 
νομικού ή μεταναστευτικού καθεστώτος, 
γλώσσας, γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου·

Or. en

Τροπολογία 275
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον 
αφορά την πραγμάτωση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων ή την πρόσβαση σε 
σχετικές υπηρεσίες, και να διασφαλίσουν 
ότι κανένα άτομο δεν μένει στο περιθώριο 
επειδή δεν είναι σε θέση να ασκήσει το 
δικαίωμά του στην υγεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εμμένουσες 
προκλήσεις όσον αφορά την πραγμάτωση 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων ή 
την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες στην 
Ευρώπη και στον κόσμο, και να 
διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες ΣΑΥ, ανεξαρτήτως 
των κοινωνικοοικονομικών τους 
περιστάσεων, ώστε κανένας να μην μένει 
στο περιθώριο επειδή δεν είναι σε θέση να 
ασκήσει το δικαίωμά του στην υγεία· 
τονίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή 
δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζεται για 
όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, 
τάξης, κάστας, οικογενειακής 
κατάστασης, κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης, αναπηρίας, μόλυνσης από 
HIV (ή ΣΜΛ), εθνικής προέλευσης, 
νομικού ή μεταναστευτικού καθεστώτος, 
γλώσσας, γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου·

Or. en
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Τροπολογία 276
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον 
αφορά την πραγμάτωση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων ή την πρόσβαση σε 
σχετικές υπηρεσίες, και να διασφαλίσουν 
ότι κανένα άτομο δεν μένει στο περιθώριο 
επειδή δεν είναι σε θέση να ασκήσει το 
δικαίωμά του στην υγεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον 
αφορά την πραγμάτωση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων ή την πρόσβαση σε 
σχετικές υπηρεσίες, και να διασφαλίσουν 
ότι διεξάγονται ιατρικές μελέτες που 
αξιολογούνται από ομοτίμους για να 
διαπιστωθεί εάν αυτή η πρόσβαση 
προκαλεί ιατρικό όφελος ή ζημία, καθώς 
καμία μελέτη δεν έχει καταδείξει έως 
σήμερα την ύπαρξη οφέλους, που θα 
διασφάλιζε ότι κανένα άτομο δεν μένει 
στο περιθώριο επειδή δεν είναι σε θέση να 
ασκήσει το δικαίωμά του στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία 277
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον 
αφορά την πραγμάτωση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων ή την πρόσβαση σε 
σχετικές υπηρεσίες, και να διασφαλίσουν 
ότι κανένα άτομο δεν μένει στο περιθώριο 
επειδή δεν είναι σε θέση να ασκήσει το 
δικαίωμά του στην υγεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον 
αφορά την πραγμάτωση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων ή την πρόσβαση σε 
σχετικές υπηρεσίες με τη χρήση 
διατομεακής προσέγγισης, και να 
διασφαλίσουν ότι κανένα άτομο δεν μένει 
στο περιθώριο επειδή δεν είναι σε θέση να 
ασκήσει το δικαίωμά του στην υγεία·

Or. en
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Τροπολογία 278
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές 
που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα πρέπει να βασίζονται σε 
αξιόπιστα και αντικειμενικά στοιχεία 
προερχόμενα από οργανισμούς όπως ο 
ΠΟΥ, άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 279
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές 
που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα πρέπει να βασίζονται σε 
αξιόπιστα και αντικειμενικά στοιχεία 
προερχόμενα από οργανισμούς όπως ο 
ΠΟΥ, άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

4. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές 
που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία θα πρέπει να 
βασίζονται σε αξιόπιστα και αντικειμενικά 
στοιχεία·

Or. it

Τροπολογία 280
Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert 
Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert 
Hajšel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές 
που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα πρέπει να βασίζονται σε 
αξιόπιστα και αντικειμενικά στοιχεία 
προερχόμενα από οργανισμούς όπως ο 
ΠΟΥ, άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

4. αναγνωρίζει τη σημασία της 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι 
όλες οι πολιτικές που αφορούν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα θα πρέπει να 
βασίζονται σε αξιόπιστα και αντικειμενικά 
στοιχεία προερχόμενα από οργανισμούς 
όπως ο ΠΟΥ, άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ 
και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 281
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές 
που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα πρέπει να βασίζονται σε 
αξιόπιστα και αντικειμενικά στοιχεία 
προερχόμενα από οργανισμούς όπως ο 
ΠΟΥ, άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

4. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές 
που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα πρέπει να βασίζονται σε 
αξιόπιστα και αντικειμενικά στοιχεία 
προερχόμενα·

Or. en

Τροπολογία 282
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία 
επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας 
COVID-19, και ότι τα μέτρα που έχουν 
επιβάλει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα 
κράτη μέλη με την πάροδο των ετών 
μέσω των πολιτικών οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ και τα 
προγράμματα «οικονομικής βοήθειας» 
είχαν αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα 
αισθητές στον γυναικείο πληθυσμό, στις 
υπηρεσίες δημόσιας υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται αφενός με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, τόσο από άποψη 
ποιότητας όσο και από άποψη 
προσβασιμότητας, και, αφετέρου, με τον 
οικογενειακό προγραμματισμό· ότι αυτές 
οι δυσμενείς επιπτώσεις είχαν σοβαρό 
αντίκτυπο στα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα, περιορίζοντας την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών με 
την εμφάνιση μιας τάσης πολιτιστικής 
οπισθοδρόμησης όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 283
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί την αναγνώριση της 
πρόσβασης σε διάφορες πηγές αληθών 
και επιστημονικών πληροφοριών οι 
οποίες δίνουν χώρο σε συζήτηση και 
προβληματισμό με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΠΟΥ και προωθούν την 
επιστημονική συζήτηση για ευαίσθητα 
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θέματα, όπως εκείνα που αφορούν το 
δικαίωμα στη ζωή με την ποικιλία 
απόψεων και γνωμών που απαιτούν αυτά 
τα θέματα·

Or. es

Τροπολογία 284
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιβεβαιώνει ότι ο Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης11 καλεί τα 
κράτη μέλη του να διασφαλίσουν επαρκή 
δημοσιονομικά κονδύλια για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να εγγυηθούν 
τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων 
πόρων·

διαγράφεται

_________________
11 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. fr

Τροπολογία 285
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιβεβαιώνει ότι ο Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη 
μέλη του11 να διασφαλίσουν επαρκή 
δημοσιονομικά κονδύλια για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να εγγυηθούν 
τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων 
πόρων·

διαγράφεται

_________________
11 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. es

Τροπολογία 286
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιβεβαιώνει ότι ο Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη 
μέλη του11 να διασφαλίσουν επαρκή 
δημοσιονομικά κονδύλια για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να εγγυηθούν 
τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων 
πόρων·

διαγράφεται

_________________
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11 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. it

Τροπολογία 287
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιβεβαιώνει ότι ο Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη 
μέλη του11 να διασφαλίσουν επαρκή 
δημοσιονομικά κονδύλια για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να εγγυηθούν 
τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων 
πόρων·

5. επιβεβαιώνει ότι ο Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη 
μέλη του11 να διασφαλίσουν επαρκή 
δημοσιονομικά κονδύλια για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να εγγυηθούν 
τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων 
πόρων σε όλα τα επίπεδα του συστήματος 
υγείας, τόσο στις αστικές όσο και στις 
αγροτικές περιοχές· να εντοπίσουν και να 
αντιμετωπίσουν τα νομικά και 
χρηματοοικονομικά εμπόδια, καθώς και 
τα εμπόδια πολιτικής, που παρεμποδίζουν 
την πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ΣΑΥ 
και να ενσωματώσουν τις υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων στην 
υφιστάμενη ασφάλιση δημόσιας υγείας, 
στα συστήματα επιδότησης ή επιστροφής 
εξόδων, προκειμένου να επιτευχθεί 
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καθολική κάλυψη υγείας·
_________________ _________________
11 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
Women’s sexual and reproductive health 
and rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

11 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
Women’s sexual and reproductive health 
and rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. en

Τροπολογία 288
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Robert 
Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει τις αρνητικές 
συνέπειες του αποκαλούμενου «φόρου του 
ταμπόν» στην ισότητα των φύλων· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τον 
αποκαλούμενο «φόρο του ταμπόν» 
εφαρμόζοντας ποσοστό ΦΠΑ 0% στα 
προϊόντα υγιεινής για την έμμηνο ρύση 
και διασφαλίζοντας ότι αυτή η περικοπή 
φόρου είναι πραγματικά επωφελής για 
τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 289
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλίζονται επαρκή δημοσιονομικά 
κονδύλια για τη σεξουαλική και την 
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, 
καθώς και η διαθεσιμότητα επαρκών 
ανθρωπίνων πόρων και αναγκαίων 
αγαθών σε όλα τα επίπεδα του 
συστήματος υγείας, τόσο στις αστικές 
όσο και στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 290
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Silvia Modig, Evelyn 
Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει τις απόψεις που 
ενστερνίζεται η Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία 
σύστησε τα ασφαλιστικά προγράμματα 
δημόσιας υγείας να περιλαμβάνουν την 
υγειονομική περίθαλψη ειδικά για τα 
διεμφυλικά άτομα, όπως η 
ορμονοθεραπεία και η επέμβαση, και να 
επιστρέφουν τις σχετικές δαπάνες1α·

_________________
1α Έκθεση της Διευθύνουσας Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 
την εφαρμογή της σύστασης 
CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών 
προς τα κράτη μέλη σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 
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παράγραφος 130, προσβάσιμη στον 
ιστότοπο 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0

Or. en

Τροπολογία 291
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. μολονότι η δράση της Ένωσης 
στον τομέα της υγείας είναι περιορισμένη, 
η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει τα 
κράτη μέλη για τη μείωση των 
ανισοτήτων στην υγεία και για την 
επίτευξη ασφαλιστικής κάλυψης της 
υγείας κατά την παροχή υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
προκλήσεις στο πλαίσιο των ευάλωτων 
ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 292
Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert 
Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert 
Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι στην εποχή της 
υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από 
τη νόσο COVID-19, είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται η καθολική πρόσβαση σε 



AM\1220373EL.docx 159/163 PE662.044v01-00

EL

υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή 
δικαιώματα, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 293
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. υπογραμμίζει ότι η Ένωση είναι 
σε θέση να στηρίξει τα κράτη μέλη για να 
προετοιμάσουν τα οικεία συστήματα 
υγείας να υποδεχθούν τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες ώστε να διασφαλίσουν ότι 
διατίθενται οι πλέον πρωτοποριακές και 
αναδυόμενες θεραπείες και διαγνωστικές 
μέθοδοι, επιτρέποντας στους ασθενείς να 
επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή 
επανάσταση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα προγράμματα 
«Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή 
Ευρώπη» ώστε να διευρυνθούν αυτές οι 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 294
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να στηρίξει τις ενέργειες 
των κρατών μελών ώστε να διασφαλίσουν 
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την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και στα συναφή φαρμακευτικά προϊόντα, 
μεταξύ άλλων και στην παγκόσμια αγορά, 
και να στηρίξουν ολοκληρωμένες και 
διατομεακές προσεγγίσεις όσον αφορά 
την πρόληψη, τη διάγνωση, την 
περίθαλψη και την παροχή φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 295
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
ως βασική συνιστώσα της καλής υγείας

Η υγεία της γυναίκας, σεξουαλικότητα 
και μητρότητα

Or. es

Τροπολογία 296
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 297
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Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

6. 6. καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές 
και προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την απόλαυση και την 
καθολική πρόσβαση στο πλήρες φάσμα 
των ποιοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
ανεξαρτήτως των χρηματοοικονομικών, 
πρακτικών και κοινωνικών εμποδίων, και 
χωρίς διακρίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιθωριοποιημένες ομάδες 
γυναικών, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά 
γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές, 
φυλετικές και θρησκευτικές μειονότητες 
στην Ευρώπης, μετανάστριες, γυναίκες 
από αγροτικές περιοχές, γυναίκες με 
αναπηρία, γυναίκες χωρίς ασφάλιση 
ασθένειας, ΛΟΑΔΜ, θύματα σεξουαλικής 
και έμφυλης βίας, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 298
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την απόλαυση και την 
καθολική πρόσβαση στο πλήρες φάσμα 
των ποιοτικών και οικονομικώς προσιτών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο της σεξουαλικής 
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και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως των 
χρηματοοικονομικών, πρακτικών και 
κοινωνικών εμποδίων, και χωρίς 
διακρίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις περιθωριοποιημένες ομάδες 
γυναικών (που περιλαμβάνουν ενδεικτικά 
γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές, 
φυλετικές και θρησκευτικές μειονότητες 
στην Ευρώπη, μετανάστριες, γυναίκες 
από αγροτικές περιοχές, γυναίκες με 
αναπηρία, γυναίκες χωρίς ασφάλιση 
ασθένειας, ΛΟΑΔΜ, θύματα σεξουαλικής 
και έμφυλης βίας, κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 299
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 
της πρόσβασης στη θεραπεία 
γονιμότητας για πολίτες της ΕΕ, ιδίως 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου οι 
γεωγραφικοί περιορισμοί εμποδίζουν την 
άμεση και ταχεία πρόσβαση σε υπηρεσίες 
αυτού του είδους·

Or. pt

Τροπολογία 300
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές και 
προγράμματα παρακολούθησης που να 
εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα υγείας·

Or. en


