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Τροπολογία 301
Simona Baldassarre, Annika Bruna

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 σε υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

Or. it

Τροπολογία 302
Chrysoula Zacharopoulou, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Katalin 
Cseh, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Séjourné, Pierre Karleskind, Stéphane Bijoux, 
Pascal Canfin, Pascal Durand, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Laurence Farreng, Fabienne Keller, Catherine 
Chabaud, Sandro Gozi, Dominique Riquet, Christophe Grudler, Bernard Guetta, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι τα στερεότυπα και 
τα ταμπού γύρω από την εμμηνόρροια 
παραμένουν διαδεδομένα στις κοινωνίες 
μας και ότι αυτά μπορεί να 
καθυστερήσουν τη διάγνωση ασθενειών 
όπως η πάθηση της ενδομητρίωσης η 
οποία, ενώ πλήττει 1 στις 10 γυναίκες σε 
ηλικία αναπαραγωγής, ενώ είναι η πρώτη 
αιτία στειρότητας των γυναικών, ενώ 
προκαλεί χρόνιο πυελικό πόνο, παρά 
ταύτα έχει μέση καθυστέρηση διάγνωσης 
τα 8 έτη και δεν υπάρχει θεραπεία· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ολοκληρωμένη και επιστημονικά ορθή 
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εκπαίδευση σχετικά με την εμμηνόρροια, 
να αυξήσουν την επίγνωση και να 
ξεκινήσουν σημαντικές ενημερωτικές 
εκστρατείες σχετικά με την 
ενδομητρίωση για το κοινό, τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
τους νομοθέτες, και να επενδύσουν στην 
έρευνα των αιτιών και στην εξεύρεση 
θεραπειών της εν λόγω πάθησης·

Or. en

Τροπολογία 303
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι θεμελιώδη ρόλο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν 
η ισότητα στην πρόσβαση, η ποιότητα 
της περίθαλψης και η λογοδοσία όσον 
αφορά την υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, όπως είναι μεταξύ 
άλλων τα ΣΜΝ, το HIV/AIDS, οι 
καρκίνοι αναπαραγωγής και η ηπατίτιδα· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οι υπηρεσίες, 
τα εμπορεύματα και οι εγκαταστάσεις 
πρέπει να είναι ποιοτικά, επαρκώς 
διαθέσιμα και να σέβονται την ιατρική 
ηθική, καθώς επίσης να είναι πολιτισμικά 
κατάλληλα και να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του φύλου και της βιοτικής 
πορείας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών 
διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, 
τηρώντας τις επιταγές για 
εμπιστευτικότητα και για συναίνεση μετά 
από ενημέρωση, και τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες πρέπει να είναι επιστημονικά 
και ιατρικά κατάλληλες και καλής 
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ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 304
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο της ολοκληρωμένης παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης και ότι πρέπει 
να παρέχεται σε όλα τα άτομα καθολική, 
νόμιμη και ασφαλής πρόσβαση, χωρίς 
εμπόδια, σε υψηλής ποιότητας και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας, με 
ειδική μέριμνα για τους πιο ευάλωτους 
και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, 
μεταξύ των οποίων άτομα που ανήκουν 
σε εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες, 
Ρομά, άτομα με μειονεκτική 
κοινωνικοοικονομική καταγωγή, 
ανασφάλιστοι, κάτοικοι αγροτικών 
περιοχών, άτομα με αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ, 
θύματα βίας κ.ά·

Or. en

Τροπολογία 305
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία της πρόληψης 
των ασθενειών μέσω της εκπαίδευσης· 
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υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία των 
εμβολιασμών στην πρόληψη ασθενειών 
για τις οποίες υπάρχουν εμβόλια· καλεί 
συνεπώς τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνουν την 
αγορά εμβολίων στην ΕΕ πέραν αυτών 
για την καταπολέμηση της COVID-19 και 
στο εμβόλιο που καταπολεμά τον ιό HPV, 
διασφαλίζοντας τη δυνατότητα αυτού του 
εμβολίου για κάθε νέο στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 306
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τον αντίκτυπο της νόσου 
COVID-19 στην υγεία υπό το πρίσμα του 
φύλου και να διασφαλίσουν αφενός τη 
συνέχιση της παροχής υπηρεσιών 
πλήρους φάσματος όσον αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία σε 
όλες τις περιπτώσεις (π.χ., ενόσω ισχύουν 
περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας), και 
αφετέρου την άμεση ενίσχυση των 
προσπαθειών και την άμεση παροχή 
πόρων για την εκ νέου ανοικοδόμηση 
ενός συστήματος υγείας που θα 
αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα είναι απαραίτητα για την 
υγεία και την ευημερία των γυναικών και 
των κοριτσιών·

Or. en



AM\1220585EL.docx 7/107 PE662.097v01-00

EL

Τροπολογία 307
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να υιοθετήσουν μια πολιτική δημόσιας 
υγείας η οποία να δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην προαγωγή της υγείας και την 
πρόληψη των ασθενειών εξασφαλίζοντας 
δωρεάν, καθολική και υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη, αλλά και τους 
πόρους που απαιτούνται για την 
καταπολέμηση των βασικών 
προβλημάτων δημόσιας υγείας·

Or. pt

Τροπολογία 308
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα για την εθελούσια 
συλλογή ανώνυμων δεδομένων σχετικά με 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
και τη μητρική θνησιμότητα, τα οποία θα 
διαχωρίζονται ανά φύλο, ηλικία και 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή·

Or. en

Τροπολογία 309
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν πρωτόκολλα για τη 
βέλτιστη παρακολούθηση της υγείας των 
γυναικών στα διαφορετικά στάδια της 
ζωής τους·

Or. es

Τροπολογία 310
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως την αρμοδιότητά της 
στην πολιτική για την υγεία και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να 
εξασφαλίσουν καθολική πρόσβαση στην 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος δράσης της Ένωσης στον 
τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-
2027 (πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία»)·

Or. en

Τροπολογία 311
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέξουν αξιόπιστα, αναλυτικά και 
ευσταθή στατιστικά στοιχεία για όλες τις 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι γυναίκες έχουν 
την ίδια πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας και προκειμένου να 
εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν πιθανές 
διαφορές στα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 312
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Miroslav Číž, 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
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως την 
αρμοδιότητά της στην πολιτική για την 
υγεία και να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε 
να συλλέγονται συστηματικά, συγκρίσιμα 
και αναλυτικά δεδομένα και να 
διεξάγονται τακτικές μελέτες για την 
καλύτερη μέτρηση των έμφυλων 
ανισοτήτων στην υγεία και των 
ανεπαρκειών στην κάλυψη των αναγκών 
πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας στην ΕΕ· να 
προωθεί την ενημέρωση και την 
εκπαίδευση για την υγεία· να ενισχύει τα 
εθνικά συστήματα υγείας και να 
εναρμονίζει τις πολιτικές υγείας με σκοπό 
τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα 
της υγείας εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών· να διευκολύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
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κρατών μελών όσον αφορά τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί 
καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, να στηρίξει τις δράσεις των 
κρατών μελών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που επιδιώκουν 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα, και καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εργαστούν για την καθολική κάλυψη 
υγείας, ουσιαστικό στοιχείο της οποίας 
αποτελούν η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω του 
προγράμματος «Η ΕΕ για την Υγεία» και 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
Plus (ΕΚΤ+)·

Or. en

Τροπολογία 313
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα πρέπει να 
εφαρμόζονται με τη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσής του·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 314
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 
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Tolleret, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα πρέπει να 
εφαρμόζονται με τη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσής του·

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα πρέπει να 
εφαρμόζονται με τη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσής του· καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν – μεταξύ άλλων μέσω 
της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του 
ιατρικού τομέα – τη γυναικολογική και 
μαιευτική βία, ενισχύοντας τις 
διαδικασίες που εγγυώνται ότι τηρείται η 
επιταγή για εθελούσια συγκατάθεση 
κατόπιν πρότερης ενημέρωσης και 
διασφαλίζουν την προστασία από 
απάνθρωπη και εξευτελιστική θεραπεία 
σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη μορφή 
έμφυλης βίας μέσα από τις δράσεις της·

Or. en

Τροπολογία 315
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
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα πρέπει να 

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα πρέπει να 
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εφαρμόζονται με τη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσής του·

εφαρμόζονται με τη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου κατόπιν πρότερης, 
προσωπικής και πλήρους ενημέρωσής 
του·

Or. en

Τροπολογία 316
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα πρέπει να 
εφαρμόζονται με τη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσής του·

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
πρέπει να εφαρμόζονται με τη συναίνεση 
του ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσής του·

Or. it

Τροπολογία 317
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν χωρίς καθυστέρηση και να 
λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
αποτροπή κάθε μορφής διάκρισης εις 
βάρος γυναικών θυμάτων φυλετικών 
διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγείας, και να 
διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη χωρίς διακρίσεις, 
εξαναγκασμούς και κακοποίηση, και να 
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αντιμετωπίσουν, να διορθώσουν και να 
αποτρέψουν τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θίγουν τα 
ανωτέρω·

Or. en

Τροπολογία 318
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές 
επεμβάσεις και θεραπείες που σχετίζονται 
με την υγεία πρέπει να συνοδεύονται από 
διεξοδική πληροφόρηση που παρέχεται 
από εξειδικευμένο ιατρό που καθορίζει 
την τεχνική που πρέπει να ακολουθηθεί 
και τους κινδύνους και τα οφέλη που 
περιγράφονται και τυποποιούνται μέσω 
συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης·

Or. es

Τροπολογία 319
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
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
νομοθεσία που να διασφαλίζει ότι τα 
μεσοφυλικά άτομα δεν υπόκεινται σε μη 
κρίσιμης σημασίας ιατρική ή χειρουργική 
θεραπεία κατά τη βρεφική ή παιδική 
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ηλικία, και ότι το δικαίωμά τους για 
σωματική ακεραιότητα, αυτονομία, 
αυτοδιάθεση και συναίνεση μετά από 
ενημέρωση γίνεται πλήρως σεβαστό·

Or. en

Τροπολογία 320
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, όπως η υπογονιμότητα, η 
εμμηνόπαυση και συγκεκριμένοι 
αναπαραγωγικοί καρκίνοι· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με τη συμβολή των 
προγραμμάτων της ΕΕ στην προώθηση 
και υποστήριξη της αναπαραγωγικής 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 321
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες 
αποκατάστασης και μηχανισμούς 
υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της 
απαιτούμενης φροντίδας ψυχικής και 
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σωματικής υγείας, σε όλες τις γυναίκες 
που αντιμετωπίζουν ή έχουν 
αντιμετωπίσει στο παρελθόν παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας·

Or. en

Τροπολογία 322
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
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην υπόθεση A.P. Gaçon 
και Nicot κατά Γαλλίας, όπου αναγνώρισε 
ότι η απαίτηση ενός κράτους μέλους για 
στείρωση πριν γίνουν οι νομικές 
διαδικασίες αναγνώρισης φύλου 
ισοδυναμούσε με αποτυχία διασφάλισης 
του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής 
ζωής του αιτούντος· υπενθυμίζει την 
παραδοχή των Ηνωμένων Εθνών ότι η 
αναγκαστική στείρωση συνιστά 
παραβίαση του δικαιώματος προστασίας 
από βασανιστήρια και άλλη σκληρή, 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση 
ή τιμωρία1α· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
στείρωση παραμένει απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νόμιμη 
αναγνώριση φύλου σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν την απαίτηση στείρωσης 
και να προστατεύσουν το δικαίωμα 
αυτοδιάθεσης των διεμφυλικών1β·
_________________
1a 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBo
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dies/HRCouncil/RegularSession/Session2
2/A.HRC.22.53_English.pdf
1β European Court of Human Rights, 
Case of A.P., Garçon and Nicot v.France 
(application nos. 79885/12, 52471/13 and 
52596/13).

Or. en

Τροπολογία 323
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προσεκτική μελέτη της γονιμότητας στην 
ΕΕ και του επιπολασμού της 
στειρότητας, η οποία για πολλές 
οικογένειες και άτομα είναι μια δύσκολη 
και επώδυνη πραγματικότητα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί 
μια ολιστική προσέγγιση, εξετάζοντας 
από κοινού τη γονιμότητα και τη 
στειρότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης (συχνότητα εμφάνισης ΣΜΝ 
και σαλπιγγικής υπογονιμότητας, ρόλος 
της κατάλληλης για την εκάστοτε ηλικία 
ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης και των υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση 
του κοινού) και της ισότητας πρόσβασης 
σε υπηρεσίες (διασφάλιση άρσης των 
εγχώριων εμποδίων στη θεραπεία που 
οδηγούν σε αύξηση της διασυνοριακής 
αναπαραγωγικής φροντίδας, όπου 
απαιτείται, και περαιτέρω ανάπτυξη 
ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών 
νέων τεχνολογιών, με γνώμονα την ηθική 
ιατρική)·

Or. en
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Τροπολογία 324
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
διότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με 
αναπηρία συχνά στερούνται την 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις στον τομέα 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας, τους στερείται το δικαίωμα στη 
συναίνεση μετά από ενημέρωση σχετικά 
με τη χρήση αντισυλληπτικών, και 
αντιμετωπίζουν ακόμη και τον κίνδυνο 
αναγκαστικής στείρωσης· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν νομοθετικά μέτρα 
που διασφαλίζουν τη σωματική 
ακεραιότητα, την ελευθερία επιλογής και 
την αυτοδιάθεση όσον αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική ζωή των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 325
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι η περιβαλλοντική 
αλλαγή μπορεί να είναι επιζήμια για τη 
μελλοντική γονιμότητα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις 
της περιβαλλοντικής αλλαγής στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης του 
νερού και του αέρα, αλλά και της 
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αύξησης κατανάλωσης χημικών ουσιών· 
ζητεί το εν λόγω θέμα να εξεταστεί 
περαιτέρω μέσω του προγράμματος 
«Ορίζοντας Ευρώπη» και να 
αντιμετωπιστεί μέσω της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 326
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρόσβαση όλων σε ασφαλή, ισότιμα και 
κυκλικά εμμηνορροϊκά προϊόντα

Or. en

Τροπολογία 327
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ευρεία διαθεσιμότητα 
επαναχρησιμοποιούμενων 
εμμηνορροϊκών προϊόντων χωρίς τοξικά, 
ιδίως σε μεγάλα καταστήματα λιανικής 
και σε φαρμακεία σε ολόκληρη τη χώρα 
(τουλάχιστον στην ίδια αναλογία με τα 
είδη μίας χρήσης), συνοδευόμενα από 
μέτρα αύξησης της επίγνωσης σχετικά με 
τα οφέλη των επαναχρησιμοποιούμενων 
εμμηνορροϊκών προϊόντων σε σύγκριση 
με αυτά μιας χρήσης·

Or. en
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Τροπολογία 328
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με 
την έμμηνο ρύση στα σχολεία, για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε 
οι ενδιαφερόμενες να μπορούν να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές για την έμμηνο 
ρύση και το σώμα τους, μαθαίνοντας, 
μεταξύ άλλων, όλα τα είδη των 
προϊόντων που αφορούν την εμμηνόρροια 
και τον σχετικό περιβαλλοντικό, 
υγειονομικό και κοινωνικό τους 
αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 329
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την εμμηνορροϊκή 
φτώχεια διασφαλίζοντας ότι τα δωρεάν 
προϊόντα για την έμμηνο ρύση είναι 
διαθέσιμα σε όποιαν τα έχει ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 330
Simona Baldassarre, Annika Bruna
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ωφελεί τους νέους

Αποτρέπει τη διάδοση μεροληπτικών και 
επισφαλών πληροφοριών

Or. it

Τροπολογία 331
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σχετικά με 
τη σεξουαλικότητα, για όλους, και ιδίως 
για τους νέους, ως σημαντικό στοιχείο 
διαμόρφωσης μιας ζωής απαλλαγμένης 
από τον εξαναγκασμό, τα στερεότυπα και 
την έμφυλη βία· υπογραμμίζει τη σημασία 
μιας ολοκληρωμένης και χωρίς 
διακρίσεις εκπαίδευσης πάνω στη 
σεξουαλικότητα για την προώθηση και 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 332
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 

διαγράφεται
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σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα 
με τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. es

Τροπολογία 333
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα 
με τα πρότυπα του ΠΟΥ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 334
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
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή, τεκμηριωμένη, 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία, 
χωρίς λογοκρισία και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σε 
πληροφορίες για όλα τα παιδιά της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και για παιδιά εκτός 
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σχολείου, σύμφωνα με τα πρότυπα του 
ΠΟΥ για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 
και το σχέδιο δράσης του για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία· 
χωρίς διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν πλήρη εκπαίδευση σχετικά 
με την εμμηνόρροια και τη σχέση της με 
τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητα· 
καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
καλά ανεπτυγμένες, κατάλληλα 
χρηματοδοτούμενες και δωρεάν 
υπηρεσίες φιλικές προς τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 335
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ, καθώς και την 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τα μέσα 
για την ορθή λειτουργία των γραφείων 
υποστήριξης και κέντρα εκπαίδευσης 
υγείας·

Or. pt

Τροπολογία 336
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με τα πρότυπα του ΠΟΥ·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των 
εφήβων σε επιστημονικά ακριβή 
διαπαιδαγώγηση σχετικά με την 
αντισύλληψη και τις σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενες ασθένειες·

Or. fr

Τροπολογία 337
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. fr

Τροπολογία 338
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
σεβαστούν το δικαίωμα των γονέων στην 
εκπαίδευση και τη διαμόρφωση των 
δικών τους αξιών και πεποιθήσεων, 
εφόσον σέβονται απολύτως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που βασίζονται στο φυσικό 
δίκαιο και τον σεβασμό της ζωής· να 
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αναπτύσσουν προγράμματα που 
συνάδουν με την ωριμότητα του 
εξελικτικού σταδίου των παιδιών, με 
σεβασμό στην αθωότητα, την αγνότητα 
και τη σεμνότητά τους, που 
χαρακτηρίζουν την παιδική ηλικία, 
καθώς να αποφεύγουν μια πρώιμη 
σεξουαλικότητα που αποπροσανατολίζει 
τα παιδιά, μεταξύ άλλων ενόψει της 
απειλής καταδικαστέων καταστάσεων 
όπως η ίδια η παιδεραστία· να 
προωθήσουν την εκπαίδευση για την 
ελεύθερη και συνειδητή σχέση μεταξύ 
ανθρώπων με βάση τη 
συναισθηματικότητα, την αγάπη, την 
υπευθυνότητα και τον σεβασμό της 
οικειότητας που μπορεί να δημιουργήσει 
μια νέα ζωή·

Or. es

Τροπολογία 339
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει την ανάγκη καθολικής 
πρόσβασης σε ποιοτικές και οικονομικά 
προσιτές ολοκληρωμένες πληροφορίες 
και εκπαίδευση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης 
για την εκάστοτε ηλικία, ολοκληρωμένης 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, με 
σεβασμό στις αρμοδιότητες και τις 
πρακτικές των κρατών μελών· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω δράση μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της 
σεξουαλικής βίας και της παρενόχλησης, 
εάν συνοδεύεται επίσης από 
χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ και από 
έργα που ενισχύουν τη συνεργασία και το 
συντονισμό των πολιτικών δημόσιας 
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υγείας και την ανάπτυξη και διάδοση 
ορθών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 340
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι η παροχή 
ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης είναι ένα από τα 
βασικά μέσα για την επίτευξη των 
δεσμεύσεων κατά την 25η επέτειο της 
Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό 
και την Ανάπτυξη (ICPD25), δηλαδή 
μηδενική ανεκπλήρωτη ανάγκη για 
οικογενειακό προγραμματισμό, μηδενικοί 
αποτρέψιμοι μητρικοί θάνατοι, μηδενική 
έμφυλη βία και μηδενικές βλαβερές 
πρακτικές κατά των γυναικών, των 
κοριτσιών και των νέων·

Or. en

Τροπολογία 341
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
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι η μετάδοση 
πληροφοριών πρέπει να αντικατοπτρίζει 
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την ποικιλομορφία των σεξουαλικών 
προσανατολισμών, των ταυτοτήτων 
φύλου, των εκφράσεων και των 
χαρακτηριστικών του φύλου, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση 
βάσει στερεοτύπων ή προκαταλήψεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
προγράμματα σπουδών κατάλληλης για 
την εκάστοτε ηλικία σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης που να περιλαμβάνουν 
τα ως άνω·

Or. en

Τροπολογία 342
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής 
κατάλληλης για την εκάστοτε ηλικία, 
ολοκληρωμένης διαπαιδαγώγησης για τη 
σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, καθώς η 
έλλειψη πληροφόρησης και εκπαίδευσης 
σχετικά με το σεξ και τη σεξουαλικότητα 
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα 
ποσοστά ανεπιθύμητων κυήσεων και 
ασθενειών σχετιζόμενων με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία·

Or. en

Τροπολογία 343
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επαναλαμβάνει σθεναρά ότι η 
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πρόσβαση σε πλήρεις και κατάλληλες για 
την εκάστοτε ηλικία πληροφορίες σχετικά 
με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική 
υγεία και η πρόσβαση σε υπηρεσίες που 
αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, του οικογενειακού 
προγραμματισμού, των μεθόδων 
αντισύλληψης και της ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης, είναι απαραίτητες για 
τη δημιουργία μιας θετικής προσέγγισης 
με σεβασμό για τη σεξουαλικότητα και 
τις σεξουαλικές σχέσεις, δίνοντας 
επιπλέον τη δυνατότητα να βιώνονται 
ασφαλείς σεξουαλικές εμπειρίες, 
απαλλαγμένες από καταναγκασμό, 
διακρίσεις και βία· ενθαρρύνει όλα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν για τους νέους 
στα σχολεία πλήρη και κατάλληλη για την 
εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη 
σεξουαλικότητα και τις σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 344
Annika Bruna, Virginie Joron, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 345
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 346
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, 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
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
απορρίψουν και να καταπολεμήσουν τη 
διάδοση μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, καθώς θέτουν σε κίνδυνο όλα 
τα άτομα, ειδικά τις γυναίκες, τα 
ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τους νέους· 
υπενθυμίζει ότι η μετάδοση πληροφοριών 
πρέπει να αντικατοπτρίζει την 
ποικιλομορφία των σεξουαλικών 
προσανατολισμών, των ταυτοτήτων 
φύλου, των εκφράσεων και των 
χαρακτηριστικών του φύλου, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση 
που βασίζεται σε στερεότυπα ή 
προκαταλήψεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν προγράμματα σπουδών 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
κατάλληλα για την εκάστοτε ηλικία που 
να περιλαμβάνουν τα ως άνω·
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Or. en

Τροπολογία 347
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, καθώς και να ενισχύσουν τις 
ασφαλιστικές δικλίδες περί του 
δικαιώματος στην αναπαραγωγική υγεία 
μέσω υπηρεσιών δημόσιας υγείας·

Or. pt

Τροπολογία 348
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν το δικαίωμα στην 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, καθώς είναι ο πιο 
σημαντικός τρόπος να καταπολεμήσουν 
τη διάδοση μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 349
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Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

9. καλεί τα κράτη μέλη και τα ΜΜΕ 
να καταπολεμήσουν τη διάδοση 
μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 350
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί την αναγνώριση της 
πρόσβασης σε διάφορες πηγές αληθών 
και επιστημονικών πληροφοριών που 
δίνουν χώρο σε συζήτηση και 
προβληματισμό σχετικά τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ·

Or. es

Τροπολογία 351
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καταδικάζει κάθε αντίδραση κατά 
της σεξουαλικής εκπαίδευσης και κάθε 
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απόπειρα παραπληροφόρησης, 
στιγματισμού ή απαγόρευσης της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης·

Or. en

Τροπολογία 352
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνειδητοποιήσουν την εκπαιδευτική 
ανευθυνότητα των μέσων ενημέρωσης 
που εκθέτουν τα παιδιά και τους νέους σε 
περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για 
την ηλικία τους, όπως η πορνογραφία·

Or. es

Τροπολογία 353
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την πίστη, τον πολιτισμό και 
την παράδοση ως θεμέλιο της οικογένειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 354
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η σύγχρονη αντισύλληψη ως στρατηγική 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 355
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η σύγχρονη αντισύλληψη ως στρατηγική 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων

Η αντισύλληψη

Or. es

Τροπολογία 356
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μεθόδους 
αντισύλληψης, διασφαλίζοντας έτσι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 357
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μεθόδους 
αντισύλληψης, διασφαλίζοντας έτσι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση σε 
μεθόδους αντισύλληψης, διασφαλίζοντας 
έτσι το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διαθεσιμότητα συμβουλευτικών 
υπηρεσιών οικογενειακού 
προγραμματισμού οι οποίες να 
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την 
αναπαραγωγή, τα προγεννητικά 
ζητήματα, τις τεχνικές γονικής μέριμνας 
και τη στειρότητα·

Or. pt

Τροπολογία 358
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
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μεθόδους 
αντισύλληψης, διασφαλίζοντας έτσι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε 
υψηλής ποιότητας και οικονομικά 
προσιτές σύγχρονες μεθόδους 
αντισύλληψης και αντισυλληπτικά είδη, 
σε συμβουλές για τον οικογενειακό 
προγραμματισμό και σε ηλεκτρονικές 
πληροφορίες για την αντισύλληψη για 
όλους, διασφαλίζοντας έτσι το θεμελιώδες 
δικαίωμα στην υγεία· και να 
αντιμετωπίσουν όλα τα οικονομικά, 
κοινωνικά και άλλα εμπόδια που τίθενται 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αντισύλληψη·

Or. en

Τροπολογία 359
Annika Bruna, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μεθόδους 
αντισύλληψης, διασφαλίζοντας έτσι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μεθόδους 
αντισύλληψης, διασφαλίζοντας έτσι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία· ορίζει 
ότι η προσφυγή στην άμβλωση πρέπει να 
θεωρείται ως έσχατο βήμα μιας 
διαδικασίας, ανά περίπτωση, και ότι 
πρέπει να ενθαρρύνονται οι τεχνικές 
αντισύλληψης που βοηθούν να 
αποφευχθεί η προσφυγή στην άμβλωση·

Or. fr

Τροπολογία 360
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μεθόδους 
αντισύλληψης, διασφαλίζοντας έτσι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μια σειρά 
μεθόδων αντισύλληψης, επιτρέποντας 
στις γυναίκες σε συνεργασία με τους 
γιατρούς τους να επιλέξουν τη μέθοδο 
που τους ταιριάζει καλύτερα, 
διασφαλίζοντας έτσι το θεμελιώδες 
δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα 
επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 361
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από τα κράτη μέλη τη 
φυσική αναγνώριση της γονιμότητας ως 
ομαλού τρόπου προκειμένου τα άτομα να 
έχουν τη μέγιστη έκφραση ιδιοδεκτικών 
και οικολογικών γνώσεων για το σώμα 
τους, γεγονός που τους επιτρέπει επίσης 
να λαμβάνουν συνειδητές, ελεύθερες και 
υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με τη 
συμπεριφορά τους·

Or. es

Τροπολογία 362
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με τις ανεπιθύμητες παρενέργειες 
και την αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων αντισύλληψης που υπαγορεύουν 
μια εσφαλμένη αντίληψη της γονιμότητάς 
τους και οδηγούν σε ανεύθυνη 
συμπεριφορά·

Or. es

Τροπολογία 363
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνειδητοποιήσουν ότι η αποσύνδεση των 
σεξουαλικών σχέσεων από τη φυσική 
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συνέπεια της δημιουργίας ζωής καθιστά 
τις σεξουαλικές σχέσεις επιπόλαιες·

Or. es

Τροπολογία 364
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη 
καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα 
επιστροφής εξόδων και τις πολιτικές 
υγειονομικής περίθαλψης, και να 
αναγνωρίσουν ότι η κάλυψη αυτή θα 
πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 365
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη 
καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα 
επιστροφής εξόδων και τις πολιτικές 
υγειονομικής περίθαλψης, και να 
αναγνωρίσουν ότι η κάλυψη αυτή θα 
πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 366
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη 
καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα 
επιστροφής εξόδων και τις πολιτικές 
υγειονομικής περίθαλψης, και να 
αναγνωρίσουν ότι η κάλυψη αυτή θα 
πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 367
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Robert 
Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη 
καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα 
επιστροφής εξόδων και τις πολιτικές 
υγειονομικής περίθαλψης, και να 
αναγνωρίσουν ότι η κάλυψη αυτή θα 
πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη 
καλύπτεται από την εθνική ασφάλιση, και 
ότι τουλάχιστον καλύπτεται από 
συστήματα επιστροφής εξόδων και 
επιδότησης και τις πολιτικές υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς επίσης να 
διασφαλίσουν ότι αυτά τα συστήματα 
βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και 
έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 
αποτελεσματικότητας και επιτυχίας 
μακροπρόθεσμα· να αναγνωρίσουν ότι 
αυτή η κάλυψη πρέπει να επεκταθεί σε 
όλα τα άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας·

Or. en
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Τροπολογία 368
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη 
καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα 
επιστροφής εξόδων και τις πολιτικές 
υγειονομικής περίθαλψης, και να 
αναγνωρίσουν ότι η κάλυψη αυτή θα 
πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη 
παρέχεται δωρεάν σε όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας παρέχουν κατάλληλη 
τακτική ιατρική και ψυχολογική 
φροντίδα η οποία προάγει και 
υπερασπίζεται τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 369
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν προγράμματα και 
εκστρατείες αύξησης της επίγνωσης, 
συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων 
στοχευμένων πληροφοριών σχετικά με τη 
σύγχρονη αντισυλληπτική επιλογή και το 
πλήρες φάσμα αντισυλληπτικών, και να 
παρέχουν υψηλής ποιότητας σύγχρονες 
αντισυλληπτικές υπηρεσίες και 
συμβουλές από επαγγελματίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας 
αντισύλληψης χωρίς ιατρική συνταγή, 
κάτι το οποίο συχνά αρνούνται οι γιατροί 
λόγω προσωπικών πεποιθήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 370
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη και 
οι δημόσιες αρχές έχουν την ευθύνη να 
παρέχουν τεκμηριωμένες και ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με την αντισύλληψη 
και να θεσπίζουν προγράμματα και 
στρατηγικές αύξησης της επίγνωσης, για 
την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των 
εμποδίων, των μύθων, του στίγματος και 
των παρανοήσεων·

Or. en

Τροπολογία 371
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε ο εμβολιασμός κατά 
του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
(HPV) να χορηγείται δωρεάν σε όλες τις 
γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 372
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)



PE662.097v01-00 40/107 AM\1220585EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν τον λόγο για τα υψηλά 
ποσοστά υπογονιμότητας και τη 
δραστηριότητα που περιστρέφεται γύρω 
από αυτή·

Or. es

Τροπολογία 373
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης με γνώμονα την υγεία και τα 
δικαιώματα των γυναικών

Άμβλωση

Or. es

Τροπολογία 374
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη 
φροντίδα των αμβλώσεων, καθώς και η 
πρόσβαση στην αντισύλληψη, είναι ένας 
από τους πυλώνες της ελευθερίας των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων 
και χαιρετίζει την ανάπτυξη σε χώρες 
όπου η πρόσβαση βελτιώνεται και 
εξαλείφονται τα εμπόδια, όπως η 
υποχρεωτική συμβουλευτική, οι περίοδοι 
αναμονής και οι λεγόμενες ρήτρες 
«συνείδησης» που οδηγούν σε άρνηση 
φροντίδας με βάση προσωπικές 
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πεποιθήσεις· εκφράζει δε την 
ικανοποίησή του για την εξέλιξη σε χώρες 
όπως η Ιρλανδία όπου έχει εισαχθεί το 
δικαίωμα περί φροντίδας για άμβλωση·

Or. en

Τροπολογία 375
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος γ α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

κάνει έκκληση στα κράτη μέλη η 
άμβλωση να μην μπορεί με κανέναν 
τρόπο να θεωρηθεί θεμελιώδες δικαίωμα 
ούτε να εξομοιωθεί με ανθρώπινο 
δικαίωμα·

Or. es

Τροπολογία 376
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 
δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 377
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 
δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση·

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, ενώ 
παραλλήλως επαναλαμβάνει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΛΕΕ, σε 
ό,τι αφορά την προστασία και τη 
βελτίωση 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 σε θέματα σεξουαλικών 
και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 378
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 
δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση·

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει πάντα να είναι μια οικειοθελής 
απόφαση που απορρέει από την ελεύθερη 
βούληση του ατόμου και συνάδει με τα 
ιατρικά πρότυπα και τη διαθεσιμότητα, 
την προσβασιμότητα, την προσιτή τιμή 
και την ασφάλεια που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 
δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
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καθολική πρόσβαση σε ασφαλή και 
νόμιμη άμβλωση και τον σεβασμό του 
δικαιώματος στην ελευθερία, την 
ιδιωτικότητα και την υψηλότερη δυνατή 
υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 379
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 
δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση·

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, 
συνιστά δε στα κράτη μέλη να δίνουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε ασφαλή και 
νόμιμη άμβλωση· επαναλαμβάνει τη 
σημασία της αρχής της επικουρικότητας 
και των εθνικών νομικών διατάξεων κάθε 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 380
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 
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δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση·

δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση·

Or. pt

Τροπολογία 381
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση 
πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση 
που απορρέει από την ελεύθερη βούληση 
της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί 
δε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση·

12. υπενθυμίζει ότι η άμβλωση πρέπει 
να είναι μια οικειοθελής απόφαση που 
απορρέει από την ελεύθερη βούληση της 
γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά 
πρότυπα που βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ και 
στις σχετικές εθνικές διατάξεις·

Or. it

Τροπολογία 382
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει η άμβλωση να 
προβάλλεται ως μέθοδος οικογενειακού 
προγραμματισμού· παροτρύνει όλες τις 
κυβερνήσεις, τους διακυβερνητικούς και 
μη κυβερνητικούς οργανισμούς του τομέα 
να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους όσον 
αφορά την υγεία των γυναικών, να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην 
υγεία λόγω μη ασφαλούς άμβλωσης ως 
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μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, και να 
μειώσουν τη χρήση της άμβλωσης ως 
διεξόδου μέσω ενισχυμένων και 
βελτιωμένων υπηρεσιών οικογενειακού 
προγραμματισμού, θέτοντας ως ύψιστη 
προτεραιότητα την πρόληψη 
περιπτώσεων ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης 
και προσπαθώντας να εξαλείψουν την 
ανάγκη να καταφεύγουν οι γυναίκες στην 
άμβλωση1γ·
_________________
1γ Παράγραφος 8.25 της διεθνούς 
διάσκεψης του Καΐρου για τον πληθυσμό 
και την ανάπτυξη (1994)

Or. it

Τροπολογία 383
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην 
αποδέχονται η έννοια της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας να 
χρησιμοποιείται στην πρακτική της 
άμβλωσης·

Or. es

Τροπολογία 384
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι η άμβλωση δεν 
πρέπει να θεωρείται και να 
χρησιμοποιείται ως μέθοδος 
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αντισύλληψης έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 385
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
έχει επανειλημμένα επαναλάβει ότι ούτε η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα ούτε κανένα από τα άρθρα 
που περιέχονται σε αυτήν μπορεί να 
ερμηνευθεί κατά τρόπο που να 
αναγνωρίζει την ύπαρξη δικαιώματος 
στην άμβλωση·

Or. it

Τροπολογία 386
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν ότι η έννοια της 
αναπαραγωγικής υγείας πρέπει 
απαραίτητα να συνδέεται με αυτήν της 
γονιμότητας·

Or. es

Τροπολογία 387
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska



AM\1220585EL.docx 47/107 PE662.097v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
επιβεβαιώσουν το δικαίωμα κάθε 
γυναίκας να συνεχίσει την εγκυμοσύνη 
της·

Or. es

Τροπολογία 388
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. ζητεί από τα κράτη μέλη να μην 
αντιφάσκουν υποστηρίζοντας 
συγκρουόμενα δικαιώματα όπως το 
δικαίωμα συνέχισης της εγκυμοσύνης και 
της άμβλωσης·

Or. es

Τροπολογία 389
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ε. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την αναγνώριση της φιγούρας 
του πατέρα στη συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τα δικά του 
παιδιά, ειδικά όταν διακυβεύονται οι 
ζωές τους·

Or. es
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Τροπολογία 390
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12στ. ζητεί από τα κράτη μέλη να μην 
καλύπτουν κάτω από τον μανδύα της 
τεχνικής την πρακτική της άμβλωσης, 
ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται 
παρά για ένα σκληρό, απάνθρωπο και 
εξευτελιστικό βασανιστήριο τόσο για το 
μωρό όσο και για τη μητέρα·

Or. es

Τροπολογία 391
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ζ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνειδητοποιήσουν ότι το δικαίωμα στην 
αυτονομία του ασθενούς δεν μπορεί ποτέ 
να αποτελεί μορφή επίθεσης στην 
ακεραιότητά του, όπως συμβαίνει με την 
πρακτική της άμβλωσης·

Or. es

Τροπολογία 392
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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12η. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
απαιτούν πάντοτε και σε κάθε περίπτωση 
πλήρη και λεπτομερή πληροφόρηση από 
ιατρό σχετικά με συγκατάθεση κατόπιν 
ενημέρωσης, όπου καθίστανται σαφείς οι 
τεχνικές που πρέπει να ακολουθούνται 
και οι συνέπειές τους στη λήψη αυτής της 
μη αναστρέψιμης απόφασης·

Or. es

Τροπολογία 393
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που 
τους παρέχει ο νόμος·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 394
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που 
τους παρέχει ο νόμος·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 395
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν το φάσμα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών 
αναπαραγωγικής υγείας προκειμένου να 
συμπεριλάβουν πιο ευέλικτες επιλογές για 
τη στήριξη ομάδων πληθυσμού, όπως οι 
νέοι, οι μετανάστριες και οι άποροι·

Or. pt

Τροπολογία 396
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη που το 
επιθυμούν να ρυθμίσουν τα εμπόδια στη 
νόμιμη άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν 
την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα 
που τους παρέχει το εθνικό δίκαιο·

Or. fr

Τροπολογία 397
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αποποινικοποιήσουν και να ρυθμίσουν τα 
εμπόδια στη νόμιμη άμβλωση και 
υπενθυμίζει ότι έχουν την ευθύνη να 
διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες έχουν 
πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

Or. en

Τροπολογία 398
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που 
τους παρέχει ο νόμος·

13. τονίζει ότι τα ζητήματα 
αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας 
εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν 
μπορούν να ρυθμιστούν σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 399
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
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
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ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

αφαιρέσουν και να καταπολεμήσουν τα 
εμπόδια στη νόμιμη άμβλωση και 
υπενθυμίζει ότι έχουν την ευθύνη να 
διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες έχουν 
πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

Or. en

Τροπολογία 400
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη 
άμβλωση και υπενθυμίζει ότι έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο νόμος·

Or. en

Τροπολογία 401
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να 
διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εγγυηθεί τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, ενσωματώνοντας 
το δικαίωμα στην άμβλωση στην επόμενη 
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στρατηγική της ΕΕ για την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 402
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ορίζει ότι η νομοθεσία για τις 
αμβλώσεις πρέπει να εναπόκειται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών·

Or. fr

Τροπολογία 403
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις αμβλώσεις 
και να τις ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές, 
διασφαλίζοντας ότι η άμβλωση που 
ζητείται από μια γυναίκα είναι νόμιμη 
κατά την πρώιμη περίοδο της κύησης, 
αλλά και πέρα από αυτήν, εφόσον η υγεία 
ή η ζωή της γυναίκας βρίσκεται σε 
κίνδυνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις αμβλώσεις 
και να τις ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές, 
διασφαλίζοντας, κατ’ ελάχιστο, ότι η 
άμβλωση που ζητείται από μια γυναίκα 
είναι νόμιμη κατά την πρώιμη περίοδο της 
κύησης, αλλά και πέρα από αυτήν, εφόσον 
η υγεία ή η ζωή της γυναίκας βρίσκεται σε 
κίνδυνο· υπενθυμίζει ότι η πλήρης 
απαγόρευση της περίθαλψης ή η άρνηση 
περίθαλψης σε περιπτώσεις άμβλωσης 
μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήρια 
και παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
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διασφαλίσουν την προστασία των 
γυναικών από την κακομεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία 404
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις αμβλώσεις 
και να τις ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις περιφερειακές βέλτιστες 
πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι η 
άμβλωση που ζητείται από μια γυναίκα 
είναι νόμιμη κατά την πρώιμη περίοδο 
της κύησης, αλλά και πέρα από αυτήν, 
εφόσον η υγεία ή η ζωή της γυναίκας 
βρίσκεται σε κίνδυνο·

14. υπενθυμίζει ότι τυχόν μέτρα ή 
αλλαγές που σχετίζονται με την άμβλωση, 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας, 
μπορούν να αποφασιστούν μόνο σε εθνικό 
ή τοπικό επίπεδο σύμφωνα με τις εθνικές 
νομικές διατάξεις·

Or. it

Τροπολογία 405
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 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις αμβλώσεις 
και να τις ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις αμβλώσεις 
και να τις ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
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τις περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές, 
διασφαλίζοντας ότι η άμβλωση που 
ζητείται από μια γυναίκα είναι νόμιμη 
κατά την πρώιμη περίοδο της κύησης, 
αλλά και πέρα από αυτήν, εφόσον η υγεία 
ή η ζωή της γυναίκας βρίσκεται σε 
κίνδυνο·

τις περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές, 
διασφαλίζοντας ότι η άμβλωση που 
ζητείται από μια γυναίκα και οποιοδήποτε 
άτομο που κυοφορεί είναι νόμιμη κατά την 
πρώιμη περίοδο της κύησης, αλλά και πέρα 
από αυτήν, εφόσον η υγεία ή η ζωή τους 
βρίσκεται σε κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 406
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις αμβλώσεις 
και να τις ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις περιφερειακές βέλτιστες 
πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι η 
άμβλωση που ζητείται από μια γυναίκα 
είναι νόμιμη κατά την πρώιμη περίοδο 
της κύησης, αλλά και πέρα από αυτήν, 
εφόσον η υγεία ή η ζωή της γυναίκας 
βρίσκεται σε κίνδυνο·

14. υπενθυμίζει 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 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 407
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
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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14α. υπογραμμίζει ότι όλα τα 
δικαιώματα που παρέχονται στις 
γυναίκες βάσει του νόμου σχετικά με τη 
φροντίδα άμβλωσης πρέπει να ισχύουν 
για όλα τα άτομα που κυοφορούν, 
συμπεριλαμβανομένων των διεμφυλικών 
και των μη δυϊκών ατόμων, χωρίς 
διακρίσεις λόγω της ταυτότητας του 
φύλου τους ή της έκφρασης του φύλου 
και σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 408
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει τον κίνδυνο που 
διαφαίνεται για τη ζωή των γυναικών, για 
τα δικαιώματα και την πρόσβαση σε 
φροντίδα άμβλωσης που εγκυμονείται σε 
ορισμένα κράτη μέλη όπου επιτρέπεται 
στα ιατρικά επαγγέλματα, και μερικές 
φορές σε ολόκληρα ιατρικά ιδρύματα, να 
χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ρήτρες 
«συνείδησης» για να αρνηθούν τη 
φροντίδα, οι οποίες συχνά εμποδίζουν 
σοβαρά την πρόσβαση των γυναικών σε 
φροντίδα άμβλωσης·

Or. en

Τροπολογία 409
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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14β. καλεί τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν πράξει ακόμη, να καταργήσουν τη 
νομοθεσία περί αμβλώσεων από τον 
ποινικό κώδικα και να θεσπίσουν 
νομοθεσία που θέτει σταθερά τη 
φροντίδα των αμβλώσεων σε ένα πλαίσιο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υγείας και 
στοχεύει στην καθολική πρόσβαση·

Or. en

Τροπολογία 410
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
Υπότιτλος δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Φροντίδα μητρότητας για όλους Φροντίδα μητρότητας, κυοφορίας και 
τοκετού για όλους

Or. en

Τροπολογία 411
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Φροντίδα μητρότητας για όλους Φροντίδα μητρότητας για όλους και 
δικαιώματα του παιδιού

Or. es

Τροπολογία 412
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
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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
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή και τεκμηριωμένη φροντίδα 
μητρότητας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση 
χωρίς διακρίσεις σε υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτή, τεκμηριωμένη και 
σεβαστή φροντίδα μητρότητας για όλους· 
συμπεριλαμβανομένων της μαιευτικής, 
της προγεννητικής, του τοκετού και της 
μεταγεννητικής φροντίδας και της 
υποστήριξης της μητρικής ψυχικής 
υγείας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 
και στοιχεία του ΠΟΥ· και κατά συνέπεια, 
να μεταρρυθμίσουν νόμους, πολιτικές και 
πρακτικές που αποκλείουν ορισμένες 
ομάδες γυναικών από την πρόσβαση στη 
φροντίδα μητρότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης 
νομικών και πολιτικών περιορισμών που 
ισχύουν για λόγους εθνικότητας, 
εθνότητας ή μεταναστευτικού 
καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 413
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή και τεκμηριωμένη φροντίδα 
μητρότητας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν, 
υψηλής ποιότητας και τεκμηριωμένη 
φροντίδα μητρότητας· να διασφαλίσουν 
ότι όλες οι εγκυμονούσες έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες μητρότητας και λαμβάνουν 
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κατάλληλους και υψηλής ποιότητας 
κλινικούς ελέγχους, καθώς και συνολικά 
την υγειονομική περίθαλψη που 
χρειάζονται·

Or. pt

Τροπολογία 414
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
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή και τεκμηριωμένη φροντίδα 
μητρότητας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες και τα άτομα που κυοφορούν 
έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
και τεκμηριωμένη φροντίδα μητρότητας, 
κυοφορίας και τοκετού·

Or. en

Τροπολογία 415
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή και τεκμηριωμένη φροντίδα 
μητρότητας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, 
οικονομικά προσιτή, τεκμηριωμένη και 
θεμελιωμένη στον σεβασμό φροντίδα 
μητρότητας·

Or. en
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Τροπολογία 416
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή και τεκμηριωμένη φροντίδα 
μητρότητας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε 
παρακολούθηση και στήριξη της 
εγκυμοσύνης και της μητρότητας·

Or. es

Τροπολογία 417
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. κάνει έκκληση στα κράτη μέλη 
της ΕΕ να προστατεύουν ακόμη 
περισσότερο τις μητέρες και τους 
πατέρες, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
περιόδους άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας σύμφωνα με την οποία τα παιδιά 
πρέπει να θηλάζουν αποκλειστικά κατά 
τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους, 
και διασφαλίζοντας ότι αυτοί οι γονείς 
πληρώνονται σε ποσοστό 100%, χωρίς 
απώλεια εισοδήματος· ζητεί οι γυναίκες 
να έχουν το δικαίωμα, μετά το πέρας της 
άδειας μητρότητας, να εργάζονται με 
μειωμένο ωράριο, έτσι ώστε να μπορούν 
να θηλάζουν τα παιδιά τους μέχρι να 
γίνουν τουλάχιστον δύο ετών, αλλά και να 
λαμβάνονται πρακτικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η εν λόγω προστασία, 
παράλληλα με τις επενδύσεις για τη 
δημιουργία ενός δωρεάν δημόσιου 
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δικτύου υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 
και εκπαίδευσης·

Or. pt

Τροπολογία 418
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σημειώνει την τρέχουσα κοινή 
πρακτική μεταξύ των ιατρών σε ορισμένα 
κράτη μέλη να αρνούνται την παροχή 
υπηρεσιών υγείας βάσει της ρήτρας 
συνείδησης ακόμη και σε καταστάσεις 
όπου η καθυστέρηση θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του 
ασθενούς· και ότι η εν λόγω ρήτρα 
εμποδίζει επίσης την πρόσβαση σε 
προγεννητικό έλεγχο, γεγονός το οποίο όχι 
μόνο αποτελεί παραβίαση του 
δικαιώματος των γυναικών στην 
ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση 
του εμβρύου, αλλά και σε πολλές 
περιπτώσεις εμποδίζει την επιτυχή 
θεραπεία ενός παιδιού κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά·

Or. en

Τροπολογία 419
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον 
ΠΟΥ, η Ευρώπη έχει το χαμηλότερο 
ποσοστό θηλασμού στον κόσμο· 
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υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση 
σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ξεκινήσουν εκστρατείες 
υψηλής προβολής για να τονίσουν τα 
οφέλη του θηλασμού·

Or. en

Τροπολογία 420
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν το δικαίωμα του 
αγέννητου παιδιού να μην στερείται της 
φυσικής του ανάπτυξης και να σεβαστούν 
το δικαίωμά του στη ζωή·

Or. es

Τροπολογία 421
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ένωση να προστατεύσουν τις γυναίκες 
και τα αγέννητα παιδιά, προκειμένου να 
μπορούν να συνεχίσουν την εγκυμοσύνη 
τους, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς 
περιστάσεις, με την υποστήριξη των 
θεσμών και των μηχανισμών που 
μπορούν να διατυπωθούν σε ένα κράτος 
δικαίου για την υπεράσπιση των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
προστασίας της οικογένειας·
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Or. es

Τροπολογία 422
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά 
την υγειονομική περίθαλψη και να 
διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων του 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 423
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
συνειδητοποιήσουν τον στενό δεσμό 
μητέρας-παιδιού κατά τη διάρκεια της 
ενδομήτριας ζωής, καθώς και τα ιατρικά, 
νομικά και υπαρξιακά διλήμματα που 
προκύπτουν από την παρένθετη 
μητρότητα·

Or. es

Τροπολογία 424
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη σωματική και 
λεκτική κακοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
γυναικολογικής και μαιευτικής βίας, που 
συνιστούν μορφές έμφυλης βίας·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 425
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη σωματική και λεκτική 
κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 
γυναικολογικής και μαιευτικής βίας, που 
συνιστούν μορφές έμφυλης βίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη σωματική και λεκτική 
κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 
γυναικολογικής και μαιευτικής βίας, που 
συνιστούν μορφές έμφυλης βίας· ζητεί να 
τιμωρείται η επιθετική στάση εναντίον 
του νοσηλευτικού προσωπικού από 
συγκεκριμένα άτομα, τα οποία 
επικαλούνται τάχα ισλαμικούς κανόνες, 
όπως η άρνηση να δουν έναν άνδρα 
γιατρό να πραγματοποιεί γυναικολογική 
εξέταση κατ’ αρχήν·

Or. fr

Τροπολογία 426
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
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη σωματική και λεκτική 
κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 
γυναικολογικής και μαιευτικής βίας, που 
συνιστούν μορφές έμφυλης βίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταδικάσουν έντονα και να 
καταπολεμήσουν τη σωματική και λεκτική 
κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 
γυναικολογικής και μαιευτικής βίας, τις 
άτυπες πληρωμές και δωροδοκίες – κατά 
την προγεννητική φροντίδα, τον τοκετό 
και τη μεταγεννητική φροντίδα – οι 
οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών και ενδέχεται 
να συνιστούν μορφές έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 427
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη σωματική και 
λεκτική κακοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της γυναικολογικής 
και μαιευτικής βίας, που συνιστούν 
μορφές έμφυλης βίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
αξιοπρέπειας τους κατά τον τοκετό και 
να καταπολεμήσουν κάθε σχετική έμφυλη 
βία, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής 
και λεκτικής κακοποίησης, όπως η 
γυναικολογική και μαιευτική βία·

Or. en

Τροπολογία 428
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εδάφιο 1 (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρόσβαση σε θεραπείες γονιμότητας

Or. en

Τροπολογία 429
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
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 και σε όλες τις 
συνθήκες που σχετίζονται με κρίσεις

Or. en

Τροπολογία 430
Chrysoula Zacharopoulou, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen 
Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Frédérique Ries, Jan-
Christoph Oetjen, Katalin Cseh, Stéphane Séjourné, Stéphane Bijoux, Pascal Canfin, 
Pascal Durand, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Laurence Farreng, Catherine Chabaud, Fabienne 
Keller, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Dominique Riquet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τη στειρότητα και την 
υπογονιμότητα ως ζητήματα δημόσιας 
υγείας που επηρεάζουν τόσο τις γυναίκες 
όσο και τους άνδρες, διασφαλίζοντας την 
ανταπόκριση των υπηρεσιών 
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αναπαραγωγικής υγειονομικής 
περίθαλψης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
γυναικών, ζευγαριών και οικογενειών, 
ακολουθώντας μια προσέγγιση που 
βασίζεται στα δικαιώματα, χωρίς 
αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, 
ειδικότερα καθιστώντας ευρέως 
διαθέσιμη, οικονομικά προσιτή και 
προσβάσιμη, στην Ευρώπη, την ιατρικά 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σύμφωνα 
με τις κατάλληλες δεοντολογικές οδηγίες 
και τα ιατρικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 431
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
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η φροντίδα 
μητρότητας, κυοφορίας και τοκετού είναι 
εξίσου προσιτή σε όλα τα άτομα που 
τελούν σε εγκυμοσύνη χωρίς καμία 
διάκριση οποιουδήποτε είδους, ιδίως για 
λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου·

Or. en

Τροπολογία 432
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
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Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν και να διασφαλίσουν ότι οι 
πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
διαθέτουν κατάρτιση στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στις αρχές της ελεύθερης 
και ενημερωμένης συγκατάθεσης και της 
ενημερωμένης επιλογής κατά την 
προγεννητική φροντίδα, τον τοκετό και 
τη μεταγεννητική φροντίδα·

Or. en

Τροπολογία 433
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν πρόσβαση 
σε θεραπείες γονιμότητας ανεξάρτητα 
από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, 
την οικογενειακή κατάσταση, την 
ταυτότητα του φύλου ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό·

Or. en

Τροπολογία 434
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. τονίζει ότι το πρόγραμμα «Η ΕΕ 
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για την υγεία» πρέπει να συμπεριλάβει τη 
διάσταση του φύλου και να λάβει υπόψη 
τις προκαταλήψεις λόγω φύλου 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια 
ευαίσθητη ως προς το φύλο προσέγγιση 
όσον αφορά τη γνώση σχετικά με τις 
ασθένειες, τον έλεγχο, τη διάγνωση και τη 
θεραπεία·

Or. en

Τροπολογία 435
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί από την Ένωση να προτείνει 
την πλήρη νομική προσωπικότητα του 
αγέννητου παιδιού στις εθνικές 
νομοθεσίες προκειμένου να επιτύχει την 
πλήρη προστασία του στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 436
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
απαιτήσουν τη συμμόρφωση με το 
ανθρώπινο δικαίωμα της απαγόρευσης 
των διακρίσεων κατά του αγέννητου 
παιδιού· καλεί τα κράτη μέλη να 
απορρίψουν κατηγορηματικά ευγονικές 
πρακτικές που προέρχονται από την 
εμβρυϊκή γενετική επιλογή·
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Or. es

Τροπολογία 437
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
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν πρόσβαση 
σε θεραπείες γονιμότητας ανεξάρτητα 
από την οικογενειακή τους κατάσταση ή 
τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό·

Or. en

Τροπολογία 438
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
προτείνουν ειδικά προγράμματα για τη 
φροντίδα και την προσοχή των γονέων 
που υποφέρουν λόγω εγκυμοσύνης ενός 
παιδιού με δυσπλασίες, παρέχοντάς τους 
την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και 
την εξαιρετική ανθρώπινη και 
ψυχολογική υποστήριξη που τους 
επιτρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την 
κατάσταση αβεβαιότητας με τη γαλήνη 
και την ηρεμία που χαρακτηρίζουν την 
αγάπη·

Or. es
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Τροπολογία 439
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι έρευνες και οι 
θεραπείες γονιμότητας θα 
χρηματοδοτούνται από το κράτος και θα 
αποζημιώνονται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, ανεξάρτητα από το εισόδημα 
και τον τόπο διαμονής του ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 440
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
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. επιμένει ότι οι υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
αποτελούν στοιχειώδεις υπηρεσίες· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
πανδημία COVID-19 δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα όλων των ατόμων στις 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να επαληθεύσουν ότι τα 
ως άνω διασφαλίζονται μέσω των 
συστημάτων δημόσιας υγείας, καθώς 
επίσης να καταπολεμήσουν όλες τις 
προσπάθειες που αποσκοπούν στη χρήση 
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της πανδημίας ως πρόσχημα για 
περαιτέρω περιορισμό της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 441
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν το δικαίωμα κάθε 
παιδιού να έχει πατέρα και μητέρα και να 
γνωρίζει την ταυτότητά του·

Or. es

Τροπολογία 442
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, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ε. αναγνωρίζει τις επιπτώσεις που 
έχει η πανδημία COVID-19 στην 
προμήθεια και την πρόσβαση σε 
αντισυλληπτικά και επαναλαμβάνει τις 
προβλέψεις που έκανε τον Απρίλιο του 
2020 το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών 
για τον Πληθυσμό, σύμφωνα με τις οποίες 
περίπου 47 εκατομμύρια γυναίκες σε 114 
χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα 
προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν σύγχρονα 
αντισυλληπτικά εάν τα μέτρα 
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περιορισμού της κυκλοφορίας ή η 
διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού 
συνεχιστούν για 6 μήνες·

Or. en

Τροπολογία 443
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16στ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση στην 
αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 και, μέσω κοινών 
προσπαθειών, να αποτρέψουν τις 
διαταραχές στην αλυσίδα παραγωγής και 
εφοδιασμού που μπορεί να οδηγήσουν σε 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως υψηλότερα 
ποσοστά σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
ασθενειών, ακούσιες εγκυμοσύνες και 
χρήση λιγότερο αποτελεσματικών 
βραχυπρόθεσμων μεθόδων 
αντισύλληψης· υπογραμμίζει 
παραδείγματα ορθών πρακτικών, όπως 
δωρεάν αντισυλληπτικά για όλες τις 
γυναίκες κάτω από μια συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα και/ή τηλεδιαβουλεύσεις 
για την πρόσβαση στα αντισυλληπτικά·

Or. en

Τροπολογία 444
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
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Παράγραφος 16 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ζ. τονίζει ότι η πρόσβαση σε 
ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με 
παραδείγματα προσπαθειών για την 
πλήρη απαγόρευσή της με τη δικαιολογία 
ότι πρόκειται για υπηρεσία 
δευτερεύουσας προτεραιότητας· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν επιπλέον ασφαλή, δωρεάν 
και προσαρμοσμένη πρόσβαση στην 
άμβλωση υπό τις συνθήκες της 
πανδημίας COVID-19 και πέραν αυτής, 
όπως το χάπι της άμβλωσης, και να 
αναγνωρίσουν τη φροντίδα της 
άμβλωσης ως επείγουσα και ιατρικά 
απαραίτητη, απορρίπτοντας επίσης όλους 
τους περιορισμούς πρόσβασης σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 445
Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, 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 16 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16η. τονίζει τις αρνητικές συνέπειες για 
την υγειονομική περίθαλψη, τον τοκετό 
και τη φροντίδα των γεννήσεων, καθώς 
τα συστήματα υγείας επικεντρώνονται 
στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 
και τονίζει ότι γίνονται απαράδεκτες 
αλλαγές στην παροχή φροντίδας κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη γέννα, 
οι οποίες δεν βασίζονται σε επιστημονικά 
στοιχεία ή κατευθυντήριες γραμμές του 
ΠΟΥ ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικών 
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ευρωπαϊκών επαγγελματικών 
οργανώσεων, και δεν είναι ανάλογες της 
αντιμετώπισης που απαιτείται για την 
πανδημία COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 446
Predrag Fred Matić, 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, Evelyn Regner, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16θ. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για 
ποιοτική φροντίδα μητρότητας και να 
εγγυηθούν ότι οι πολιτικές που 
σχετίζονται με την υγειονομική 
περίθαλψη κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID βασίζονται σε 
στοιχεία και γεγονότα και όχι σε φόβους, 
και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 447
Predrag Fred Matić, 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, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ι. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση σε 
θεραπείες γονιμότητας και φροντίδας 
γονιμότητας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 και να αποτρέψουν 
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τη διακοπή παροχής θεραπειών 
γονιμότητας, καθώς η εν λόγω διακοπή 
θα οδηγήσει στη γέννηση λιγότερων 
παιδιών από ιατρικώς υποβοηθούμενες 
θεραπείες αναπαραγωγής και, κατά 
συνέπεια, θα στερήσει πλήρως από 
πολλούς ανθρώπους το δικαίωμά τους να 
προσπαθήσουν να αποκτήσουν παιδί·

Or. en

Τροπολογία 448
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
Παράγραφος 16 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ια. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 στην πρόσβαση σε 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
στα συναφή δικαιώματα εντός της ΕΕ 
κατά την αντιμετώπιση της νόσου 
COVID-19, μεταξύ άλλων 
υποστηρίζοντας τις δράσεις των κρατών 
μελών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών για τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα για την εγγύηση της πλήρους 
πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω του 
προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» και 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
Plus·

Or. en

Τροπολογία 449
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
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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
Παράγραφος 16 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ιβ. τονίζει ότι όλες οι 
προαναφερόμενες επισημάνσεις και 
εκκλήσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19 
πρέπει να ισχύουν και σε οποιεσδήποτε 
άλλες περιστάσεις που σχετίζονται με 
κρίσεις και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την προτεραιότητα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων σε όλες τις περιπτώσεις, 
χωρίς καμία διάκριση·

Or. en

Τροπολογία 450
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα ως πυλώνες 
της ισότητας των φύλων, της 
δημοκρατίας και της εξάλειψης της 
έμφυλης βίας

Η υγεία, η σεξουαλικότητα και η 
συναισθηματικότητα ως θεμέλια της 
ζωής

Or. es

Τροπολογία 451
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τις σεξουαλικές 
διακρίσεις κατά τις οποίες οι πατέρες δεν 
έχουν κανένα νομικό δικαίωμα να 
προστατεύσουν τη ζωή του αγέννητου 
παιδιού τους, ή ακόμη και να γνωρίζουν 
την ύπαρξή του, οδηγώντας σε μεγάλη 
εχθρότητα μεταξύ των φύλων και σε 
αυξημένο κίνδυνο βίας σε συντρόφους·

Or. en

Τροπολογία 452
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
διασυνδέσεις μεταξύ πορνείας και 
εμπορίας ανθρώπων, και αναγνωρίζει ότι 
η πορνεία, τόσο την ΕΕ όσο και σε όλη 
την υφήλιο, ενισχύει την εμπορία 
ευάλωτων γυναικών και ανηλίκων·

Or. pt

Τροπολογία 453
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το 

διαγράφεται
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δικαίωμα στην υγεία, και να εφαρμόσουν 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα 
της ΣΑΥ, διασφαλίζοντας την τήρηση της 
αρχής της μη οπισθοδρόμησης·

Or. es

Τροπολογία 454
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, 
διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της 
μη οπισθοδρόμησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν πλήρως, 
να σεβαστούν και να εκπληρώσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία σε σχέση με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, να διασφαλίσουν ένα ευρύ 
φάσμα διαθέσιμων, προσβάσιμων, 
οικονομικά προσιτών, υψηλής ποιότητας 
και χωρίς διακρίσεις υπηρεσιών στον 
τομέα της ΣΑΥ που θα απευθύνονται σε 
όλους χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της μη 
οπισθοδρόμησης βάσει του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
καταδικάζει κάθε απόπειρα περιορισμού 
της πρόσβασης στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα μέσω περιοριστικών νόμων· 
επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η άρνηση 
πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μορφή έμφυλης 
βίας·

Or. en
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Τροπολογία 455
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, 
διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της 
μη οπισθοδρόμησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, 
όπως η θεραπεία γονιμότητας και η 
θεραπεία γενετικών ασθενειών με 
συντήρηση γαμετών, διασφαλίζοντας την 
τήρηση της αρχής της μη οπισθοδρόμησης, 
επίσης για άτομα που πρέπει να 
ταξιδέψουν για θεραπεία, όπως οι 
κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών 
και των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

Or. pt

Τροπολογία 456
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, 
διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής 
της μη οπισθοδρόμησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία·
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Or. it

Τροπολογία 457
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, 
διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της 
μη οπισθοδρόμησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τα 
δικαιώματα του παιδιού να έχει πατέρα 
και μητέρα κατά τη σύλληψη, το 
δικαίωμα στην υγεία, και να εφαρμόσουν 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της 
ΣΑΥ, διασφαλίζοντας την τήρηση της 
αρχής της μη οπισθοδρόμησης·

Or. fr

Τροπολογία 458
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, 
διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής 
της μη οπισθοδρόμησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ·

Or. fr
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Τροπολογία 459
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, 
διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής 
της μη οπισθοδρόμησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν 
την αρμοδιότητά τους στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, 
επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 
στην υγεία, και να εφαρμόσουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ·

Or. en

Τροπολογία 460
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν τακτικά βέλτιστες 
πρακτικές και να δεσμεύονται για 
ανοδική σύγκλιση και εναρμόνιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, καλεί το 
Συμβούλιο να δημιουργήσει μια σύνθεση 
υπουργών και υφυπουργών που θα είναι 
υπεύθυνοι για την ισότητα των φύλων σε 
ένα ειδικό φόρουμ αφιερωμένο στην 
ισότητα των φύλων, προκειμένου να 
προβούν στη λήψη κοινών και 
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συγκεκριμένων μέτρων για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον 
τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών 
και της ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, και να 
διασφαλιστεί ότι τα θέματα ισότητας των 
φύλων συζητούνται στο υψηλότερο 
πολιτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 461
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεκτιμήσουν την απεριόριστη 
πρόσβαση στην άμβλωση ως μορφή 
ελέγχου των γεννήσεων, όταν η σοβαρή 
δημογραφική παρακμή, η ψυχική και 
σωματική υγεία των γυναικών, η αρμονία 
μεταξύ των φύλων και ο θεραπευτικός 
και μη βλαπτικός ρόλος των ιατρικών 
επαγγελμάτων διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· ενθαρρύνει περαιτέρω την 
επένδυση σε υπηρεσίες υιοθεσίας, η οποία 
επιφέρει αμέτρητα οφέλη σε άτεκνα 
ζευγάρια και ανακούφιση για μια μητέρα 
που τελεί σε απροσδόκητη εγκυμοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 462
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ευαισθητοποιήσουν τις γυναίκες για τη 
σημασία των τακτικών εξετάσεων και να 
διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας περιλαμβάνουν εξετάσεις όπως 
μαστογραφία και υπερηχογράφημα 
μαστών, κυτταρολογικές εξετάσεις και 
εξετάσεις οστικής πυκνότητας·

Or. pt

Τροπολογία 463
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
αναπόσπαστο τμήμα της αντιμετώπισής 
τους όσον αφορά τη νόσο COVID-19 και 
να διασφαλίσουν τη συνέχιση της 
παροχής πλήρους φάσματος υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
σε κάθε περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 464
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους σε 
θέματα υγείας, να δεσμευτούν για την 
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υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αναφορικά με μια 
δέσμευση προτεραιότητας για την 
υπεράσπιση της ζωής·

Or. es

Τροπολογία 465
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει τις εξαιρετικά επιζήμιες 
και ποικίλες συνέπειες της έμφυλης βίας 
στην υγεία, η οποία έχει αποδειχθεί ότι 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες 
σωματικής και ψυχικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικολογικών διαταραχών και των 
δυσμενών αποτελεσμάτων της 
εγκυμοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 466
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά ρυθμιστικά 
και εκτελεστικά μέτρα που διασφαλίζουν 
ότι η άρνηση της περίθαλψης 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
από εργαζομένους στον τομέα της υγείας 
λόγω θρησκείας ή συνείδησης δεν θέτει 
σε κίνδυνο την έγκαιρη πρόσβαση των 
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γυναικών σε περίθαλψη σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας·

Or. en

Τροπολογία 467
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ζητεί την κατάλληλη προστασία 
των γυναικών θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας, με αύξηση των 
κρατικών πόρων και αποτελεσματική 
δράση για τον σκοπό αυτόν·

Or. pt

Τροπολογία 468
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
κάτοικος της ΕΕ μπορεί να πραγματώνει 
πλήρως τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά του, καθώς και να 
αντιμετωπίσει αυτούς που εργαλειοποιούν 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα για να 
υπονομεύσουν τις αξίες της ΕΕ και τη 
δημοκρατία·

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 469
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
κάτοικος της ΕΕ μπορεί να πραγματώνει 
πλήρως τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά του, καθώς και να 
αντιμετωπίσει αυτούς που εργαλειοποιούν 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα για να 
υπονομεύσουν τις αξίες της ΕΕ και τη 
δημοκρατία·

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
συνειδητοποιήσει τη δραματική 
δημογραφική κατάσταση της ΕΕ που 
προέρχεται από μια δημογραφική κρίση 
και την υποτίμηση της πατρότητας και 
της οικογένειας. ζητούμε την ανάκτηση 
των παραδοσιακών αξιών της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 470
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
κάτοικος της ΕΕ μπορεί να πραγματώνει 
πλήρως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματά του, 

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
κάτοικος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που κατοικούν σε πιο 
απομακρυσμένες περιοχές, όπως οι 
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καθώς και να αντιμετωπίσει αυτούς που 
εργαλειοποιούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα για να υπονομεύσουν τις αξίες 
της ΕΕ και τη δημοκρατία·

εξόχως απόκεντρες περιοχές, μπορεί να 
πραγματώνει πλήρως τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά του, καθώς και να 
αντιμετωπίσει αυτούς που εργαλειοποιούν 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα για να 
υπονομεύσουν τις αξίες της ΕΕ και τη 
δημοκρατία·

Or. pt

Τροπολογία 471
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 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
κάτοικος της ΕΕ μπορεί να πραγματώνει 
πλήρως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματά του, 
καθώς και να αντιμετωπίσει αυτούς που 
εργαλειοποιούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα για να υπονομεύσουν τις αξίες 
της ΕΕ και τη δημοκρατία·

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια τεκμηριωμένη και 
βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων στην ΕΕ, που 
θα διασφαλίζει ότι κάθε κάτοικος της ΕΕ 
μπορεί να πραγματώνει πλήρως τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματά του, καθώς και να 
λάβει ιδιαίτερα υπόψη και να 
αντιμετωπίσει αυτούς που εργαλειοποιούν 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα για να 
υπονομεύσουν τις αξίες της ΕΕ και τη 
δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 472
Annika Bruna, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
κάτοικος της ΕΕ μπορεί να πραγματώνει 
πλήρως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματά του, 
καθώς και να αντιμετωπίσει αυτούς που 
εργαλειοποιούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα για να υπονομεύσουν τις αξίες 
της ΕΕ και τη δημοκρατία·

18. καλεί την Επίτροπο για τη 
Δημοκρατία και τη Δημογραφία να 
υιοθετήσει μια βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
κάτοικος της ΕΕ μπορεί να πραγματώνει 
πλήρως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματά του, 
καθώς και να αντιμετωπίσει αυτούς που 
εργαλειοποιούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα για να υποσκάψουν την 
κυριαρχία των κρατών μελών και τη 
δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 473
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 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για τη δημόσια υγεία·

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα ως ουσιαστική 
παράμετρο της επίτευξης του 
δικαιώματος στην υγεία, την ασφάλεια 
και την ισότητα των φύλων, να 
παρακολουθεί και να προωθεί την πλήρη 
εφαρμογή του ΣΒΑ 3, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου 3.7 
στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο 
πλαίσιο δεικτών του ΟΗΕ· σε συνεργασία 
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με τα κράτη μέλη, να συλλέγει 
συστηματικά, συγκρίσιμα, αναλυτικά 
δεδομένα και να διεξάγει διατομεακές 
μελέτες για την καλύτερη αξιολόγηση των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην 
υγεία και των μη επαρκώς καλυπτόμενων 
αναγκών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
στην ΕΕ· να προωθεί την ενημέρωση και 
την εκπαίδευση για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας· να 
υποστηρίξει και να εναρμονίσει τα εθνικά 
συστήματα και πολιτικές για την υγεία 
προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες 
στον τομέα της υγείας εντός και μεταξύ 
των κρατών μελών· να συμπεριλάβει 
παρεμβάσεις υπέρ της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων στο πρόγραμμα «Η ΕΕ για 
την υγεία», να υποστηρίξει 
αλληλεπιδράσεις των κρατών μελών και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, προκειμένου να επιτευχθεί η 
πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων μέσω αυτού 
του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 474
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
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της ΕΕ για τη δημόσια υγεία· της ΕΕ για τη δημόσια υγεία· τονίζει την 
ανάγκη σημαντικής τόνωσης των 
επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως 
σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
εκπαίδευσης και μεταφορών, με σκοπό να 
καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού και 
να ενισχυθούν η ανεξαρτησία, η ισότητα 
και η χειραφέτηση των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 475
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για τη δημόσια υγεία·

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για τη δημόσια υγεία· με σεβασμό 
της κυριαρχίας των κρατών μελών σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 476
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία·
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της ΕΕ για τη δημόσια υγεία·

Or. it

Τροπολογία 477
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για τη δημόσια υγεία·

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων να 
προωθήσει και να προστατεύσει τις 
διαφορετικές διαστάσεις που σημειώνει η 
ανθρώπινη υγεία, δηλαδή: σωματική, 
πνευματική, ψυχολογική, 
συναισθηματική, κοινωνική και 
συγκινησιακή ως ενδογενώς ενωμένο 
σύνολο·

Or. es

Τροπολογία 478
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την 
Ισότητα να προωθήσει και να 
προστατεύσει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και να τα συμπεριλάβει στην 
επόμενη στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 479
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Predrag Fred Matić, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, 
Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην υλοποίηση της 
επόμενης στρατηγικής της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και στη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, να 
καταδικάσει έντονα τις αντιδράσεις κατά 
των δικαιωμάτων των γυναικών και να 
αναπτύξει συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτών· να αναγνωρίσει 
τους εγγενείς δεσμούς μεταξύ της 
εκπλήρωσης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, της επίτευξης της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης της έμφυλης βίας, καθώς 
και να παρακολουθεί και να προωθεί την 
πλήρη εφαρμογή του ΣΒΑ 5, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου 5.6, 
στην ΕΕ· να ενσωματώσει επιτυχώς τη 
διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ· να υποστηρίζει τις 
δραστηριότητες των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών για την 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 480
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων· 
υπογραμμίζει ότι όλες οι στρατηγικές 
ισότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, 
μεταξύ άλλων την οπισθοδρόμηση και 
την παραβίαση των δικαιωμάτων 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι είναι 
αναγκαίο να τεθεί σε προτεραιότητα η 
πρόσβαση σε υγειονομικές και δημόσιες 
υπηρεσίες, ιδίως η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες άμβλωσης και ψυχολογικής 
στήριξης για γυναίκες που έχουν πέσει 
θύματα βίας·

Or. pt

Τροπολογία 481
Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να καταδικάσει έντονα την αντίδραση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
να αναπτύξει συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπισή της· επικροτεί τις 
πρόσφατες στρατηγικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και των ΛΟΑΤΚΙ και 
ζητεί την αποτελεσματική υλοποίησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 482



AM\1220585EL.docx 95/107 PE662.097v01-00

EL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να διευκολύνει και να προωθήσει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις 
πτυχές της υγείας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, και να 
διευκολύνει τις συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» και 
της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 483
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να εξαλείψει οποιαδήποτε αναφορά στην 
ισότητα των φύλων μεταξύ όσων 
στοχεύουν στη συμπερίληψη της 
διάστασης του φύλου που ουδόλως 
επιβεβαιώνει τη σεξουαλική διαφορά 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά 
τονίζει τη σύγκρουση της προσωπικής 
ταυτότητας·

Or. es

Τροπολογία 484
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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
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην υλοποίηση των 
στρατηγικών της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων και την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 485
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και να τα 
συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα 
να προωθήσει και να προστατεύσει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα με την υλοποίηση 
της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 486
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, όπως η νόσος COVID-19, και 
τις επιπτώσεις τους στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, κατά τη χάραξη 
πολιτικών υγείας, για παράδειγμα στα 
πλαίσια του προγράμματος «Η ΕΕ για 
την υγεία», του σχεδίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση του καρκίνου και της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της 
υγείας· ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τις 
υγειονομικής φύσεως παραμέτρους της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 
της περιόδου 2020-2025 στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», 
όπως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα καθώς 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ευημερίας και της προαγωγής της 
ισότητας των φύλων· ζητεί να ενισχυθούν 
οι επενδύσεις σε υπηρεσίες ζωτικής 
σημασίας για την ισότητα των φύλων και 
να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα «Η ΕΕ 
για την υγεία» εμπειρογνώμονες σε 
θέματα υγείας των φύλων και ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 487
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20β. τονίζει ότι οι πάροχοι σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εξασφάλιση ενός πλήρους φάσματος 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης τόσο της 
σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στο καθένα τους κατά τον 
προγραμματισμό της παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 488
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή 
Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη και 
τους ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, 
για να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 489
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή 
Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη και 
τους ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, 
για να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 490
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, 
Vera Tax, Miroslav Číž, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αντίληψη για την Ανάπτυξη και τους 
ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, για 
να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ·

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αντίληψη για την Ανάπτυξη και τους 
ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7, 5.6 και 16, 
για να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων και σχέσεων της ΕΕ· 
επικροτεί την έντονη υποστήριξη για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα στο νέο Σχέδιο 
Δράσης για το Φύλο III και τονίζει την 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην 
άρση όλων των εμποδίων όσον αφορά την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επίτροπο 
Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων να 
καταδικάσει αυστηρά τον κανόνα της 
παγκόσμιας μέγγενης (global gag rule)·
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Or. en

Τροπολογία 491
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αντίληψη για την Ανάπτυξη και τους 
ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, για 
να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ·

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αντίληψη για την Ανάπτυξη και τους 
ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, για 
να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ· επικροτεί τη 
δέσμευση για προώθηση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνεται 
στο νέο Σχέδιο Δράσης για το Φύλο III 
και καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Εταιρικών Σχέσεων να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη 
αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 492
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αντίληψη για την Ανάπτυξη και τους 
ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, για 

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών 
Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αντίληψη για την Ανάπτυξη και τους 
ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, για 
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να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ·

να διασφαλίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα 
στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων και σχέσεων της ΕΕ, 
ιδίως στο νέο Σχέδιο Δράσης για το Φύλο 
III·

Or. en

Τροπολογία 493
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, 
Heléne Fritzon, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί τον Επίτροπο για την 
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου 
Ζωής να διασφαλίσει ότι ο νέος ειδικός 
απεσταλμένος για την Ελευθερία της 
Θρησκείας και της Πίστης θα εργαστεί 
για μια προσέγγιση που βασίζεται στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, σεβόμενος έτσι 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα, και θα 
αφοσιωθεί στη συνεργασία για τη 
διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία 
για όλους χωρίς διακρίσεις, εντός της ΕΕ 
και παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 494
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί τον Επίτροπο για τη 
Διαχείριση Κρίσεων να συμπεριλάβει τη 
διάσταση της ισότητας των φύλων στην 
ανταπόκριση της ΕΕ και των κρατών 
μελών όσον αφορά την ανθρωπιστική 
βοήθεια, όπως επίσης και τη διάσταση 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
καθώς η πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι βασική ανάγκη για άτομα που 
βρίσκονται σε καταστάσεις που χρήζουν 
ανθρωπιστικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 495
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 496
Predrag Fred Matić, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Miroslav Číž, Pierrette Herzberger-Fofana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

22. καλεί την Επιτροπή να 
καταδικάσει έντονα τις αντιδράσεις κατά 
των δικαιωμάτων των γυναικών και να 
ενισχύσει τις δράσεις της για την 
αντιμετώπισή τους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
υποστήριξή τους στις οργανώσεις που 
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
γυναικών και την σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα εντός της ΕΕ, οι οποίες 
αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας 
για τη διαμόρφωση κοινωνιών όπου 
επικρατεί ισότητα των φύλων, αλλά και 
σημαντικούς φορείς παροχής υπηρεσιών 
και πληροφοριών· και ιδίως την 
οικονομική τους υποστήριξη μέσω του 
προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες», η χρηματοδότηση 
του οποίου θα πρέπει να αυξηθεί 
σημαντικά όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 497
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών και να παρέχει πολιτική και 
οικονομική υποστήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και στους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που 
εργάζονται για την προώθηση της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
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και των συναφών δικαιωμάτων, και ιδίως 
σε όσους εργάζονται σε δύσκολες 
συνθήκες στην Ευρώπη, και στα κράτη 
μέλη της ΕΕ ειδικότερα·

Or. en

Τροπολογία 498
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

22. καλεί την Επιτροπή να 
καταδικάσει έντονα τις αντιδράσεις κατά 
των δικαιωμάτων των γυναικών, να 
αξιοποιήσει πλήρως τις αρμοδιότητές της 
και να ενισχύσει τις ενέργειές της για την 
αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία 499
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση κάθε 
είδους διάκρισης κατά των δικαιωμάτων 
των γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 500
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
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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
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών και κατά της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 501
Predrag Fred Matić, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 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, 
Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε η παροχή υπηρεσιών στον τομέα 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και συναφών δικαιωμάτων να μην 
περιοριστεί ή ανακληθεί με το πρόσχημα 
της πανδημίας COVID-19 και να 
αναγνωρίσει ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα είναι μέρος των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως τέτοια 
αποτελούν προτεραιότητα κατά τη 
διάρκεια αυτής της υγειονομικής κρίσης, 
αλλά και πέραν αυτής· καλεί την 
Επιτροπή να οργανώσει τακτικές 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και 
αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά την εγγύηση της 
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πρόσβασης στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 502
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την Επιτροπή να 
περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου σε 
όλα τα χρηματοδοτικά μέσα του ΠΔΠ 
2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες», του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και του μέσου 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 503
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Miroslav Číž, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
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ξεκινώντας από τη θέσπιση ειδικού 
απεσταλμένου της ΕΕ για τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την προσθήκη 
συγκεκριμένου κεφαλαίου σχετικά με την 
κατάσταση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων στην ετήσια έκθεση της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

Or. en


