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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, και τα 
άρθρα 3 και 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο το 2015,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη ζωή είναι υψίστης σημασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν όλα τα πρότυπα για το κράτος 
δικαίου προκειμένου να ακμάσουν η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η δημοκρατία σε όλες 
τις κοινωνίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο το 2015 καταδικάζει την παρένθετη μητρότητα,

1. εκφράζει ανησυχία για τις παγκόσμιες δημογραφικές προοπτικές, καθώς ο 
υποπληθυσμός προβλέπεται να οδηγήσει σε οικονομικές κρίσεις, αστάθεια και 
κοινωνικές αναταραχές· προτρέπει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο 
αυτόν με φιλικές προς τη δημογραφία πολιτικές οι οποίες να ενθαρρύνουν τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των φύλων και να προβάλλουν μια θετική εικόνα της 
οικογένειας·

2. σημειώνει ότι οι γυναικοκτονίες, όπου απορρίπτονται έμβρυα και βρέφη θηλυκού 
γένους, στερούν από τον κόσμο τη συνεισφορά αυτών και δημιουργούν ανισορροπίες 
μεταξύ των φύλων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε βία κατά των γυναικών, βιασμό 
και καταναγκαστική πορνεία·

3. καλεί τους παγκόσμιους παράγοντες και τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στα δεινά 
γυναικών και κοριτσιών, σε ολόκληρο τον κόσμο, που είναι θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και σεξουαλικής κακοποίησης· υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη διάσωση 
και την αποκατάσταση των θυμάτων, καθώς και για τη δίωξη και τον σωφρονισμό των 
παραβατών·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρακτικές σχετικά με την 
υγειονομική περίθαλψη που να ωφελούν τους ασθενείς· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η άμβλωση προκαλεί κάθε χρόνο τραυματισμούς, στειρότητα και θνησιμότητα· 
προτρέπει τα κράτη μέλη και τα διεθνή δικαστήρια να ασκήσουν ποινική δίωξη κατά 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας οι οποίοι δεν μπορούν να τεκμηριώσουν κλινικά 
το όφελος της θεραπείας που παρέχουν·

5. τονίζει την ανάγκη σεβασμού της αναπαραγωγικής ικανότητας των γυναικών και των 
κοριτσιών και, ως εκ τούτου, την καταδίκη της παρένθετης μητρότητας·



PE658.726v02-00 4/4 PA\1215181EL.docx

EL

6. καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει το φαινόμενο εξαναγκασμού των νέων γυναικών 
σε γάμο, ιδίως εκείνων που προέρχονται από χριστιανικές μειονότητες, με 
μεγαλύτερους άνδρες εκτός της θρησκείας τους, που παρατηρείται σε ορισμένα μέρη 
του κόσμου.


