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Bελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.
Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

(2006/2058(INI))

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη - A (νέα)

-A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή ψυχική υγεία επιτρέπει στους πολίτες να 
αναπτυχθούν πνευματικά και ψυχικά και να ενταχθούν στον κοινωνικό, σχολικό και 
επαγγελματικό βίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, η κακή ψυχική υγεία 
αποτελεί πηγή εξόδων, κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού,

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράγοντας του φύλου παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ψυχική νοσηρότητα, ιδίως όσον αφορά τη σχιζοφρένεια, τις διαταραχές της διάθεσης, 
το άγχος, τον πανικό, την κατάθλιψη, την κατάχρηση οινοπνεύματος και άλλων 
ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς και τις αυτοκτονίες και την παραβατικότητα, τομείς 
όπου επιβάλλεται και συστηματικότερη έρευνα,

Or. el
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένας προφανής παράγοντας του φύλου στην ψυχική 
υγεία, ιδίως όσον αφορά τις διατροφικές διαταραχές, τις νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες, τη σχιζοφρένεια, τις διαταραχές της διάθεσης, το άγχος, τον πανικό, την 
κατάθλιψη, την κατάχρηση οινοπνεύματος και τη χρήση διαφόρων ουσιών, καθώς και 
τις αυτοκτονίες και τους φόνους, παράγοντας τον οποίο η έρευνα συστηματικά 
παραβλέπει,

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απευθύνονται στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε 
μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες και ότι η συνταγογράφηση ή και η χωρίς 
ιατρική συνταγή χρήση ψυχοφαρμάκων από τις γυναίκες είναι διπλάσια απ΄ ό,τι από 
τους άνδρες, καθώς και ότι οι μελέτες φαρμακοκινητικής καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες 
έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα φάρμακα αυτά,

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της ψυχικής υγείας πρέπει να αντιμετωπιστεί 
κατά προτεραιότητα, ιδίως εφόσον σύμφωνα με τις μελέτες, οι ψυχικές ασθένειες 
ευθύνονται για την πλειονότητα των νόσων,

Or. pl



AM\615155EL.doc 3/13 PE 374.129v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των νευρώσεων και των ψυχικών 
διαταραχών εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας, ή ακόμη και 
πριν από τη γέννηση,

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Bγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία αποτελεί σύμπτωμα ψυχικών διαταραχών και 
ανωριμότητας,

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Bδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αιτία της πλειονότητας των ψυχικών διαταραχών, των 
εξαρτήσεων και άλλων αυτοκαταστροφικών νευρώσεων είναι η απουσία αληθιννής 
αγάπης εκ μέρους των γονιών και κατάλληλης ηθικής εκπαίδευσης, καθώς και ότι 
η διαφορετικότητα και η συμπληρωματικότητα των ρόλων του πατέρα και της 
μητέρας κατά την εκπαίδευση επιτρέπουν στο παιδί να αναπτύξει πλήρως την 
προσωπικότητά του,

Or. pl

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη B ε (νέα)

Bε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και τα θύματα του πολέμου, τα θύματα βίας 
πάσχουν εξίσου από μετατραυματικό άγχος και ότι είναι απαραίτητη μια 
προστασία μακράς διάρκειας για την αποκατάστασή τους· ότι το άγχος που 
σχετίζεται με την αγωνία μιας νέας επίθεσης επιδρά δυσμενώς στην ψυχική υγεία 
και στο ανοσοποιητικό σύστημα,

Or. sv
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Bστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με τη βία 
έναντι των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών εντοπίζονται δύσκολα· ότι οι 
μαρτυρίες για βασανισμούς δεν λαμβάνονται συχνά υπόψη και ότι πολλές γυναίκες 
και νεαρά κορίτσια δεν είναι πρόθυμες να αναφέρουν περιστατικά κακοποίησης, 
των οποίων ενδεχομένως είναι θύματα, εάν δεν τους ζητηθεί ευθέως από τους 
ιατρούς και το ιατρικό προσωπικό,

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1

1. συγχαίρει την Επιτροπή για την πρότασή της αλλά θεωρεί ότι ο παράγοντας του 
φύλου πρέπει να ληφθεί συστηματικά υπόψη σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις 
τόσο στον τομέα της προαγωγής και πρόληψης όσο και στον τομέα της θεραπείας, 
της κοινωνικής επανένταξης-αποκατάστασης και της έρευνας·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα αίτια εμφάνισης των ψυχικών 
διαταραχών και ο ρόλος του πλαισίου ζωής, και ιδιαίτερα της οικογένειας στην 
εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο Πράσινο Βιβλίο, ούτε ο ρόλος των ηθικών αρχών 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της εκπαίδευσης της νέας γενιάς, και 
ζητεί να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη στα μέτρα που προτείνονται για την 
προαγωγή της δημόσιας υγείας, στις δράσεις πρόληψης και στις εκπαιδευτικές 
δράσεις σχετικά με τα αίτια εμφάνισης των ασθενειών και τη βελτίωση της ψυχικής 
υγείας·

Or. pl
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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο παράγοντας του φύλου δεν λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη στο Πράσινο Βιβλίο και ζητεί να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη στα 
μέτρα που προτείνονται για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, στις δράσεις 
πρόληψης και στην έρευνα για την ψυχική υγεία· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι μελέτες και η έρευνα σχετικά με την ψυχική υγεία υπήρξαν έως τώρα 
ελλιπείς και ανεπαρκείς: απόδειξη ότι η πραγματοποιηθείσα πρόοδος όσον αφορά 
την πρόληψη και την περίθαλψη των ασθενειών αυτών είναι πολύ λιγότερο 
αξιόλογη από την πρόοδο που έχει σημειωθεί για άλλες ασθένειες·

Or. it

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα περισυλλογής ως προς τον καλύτερο τρόπο 
χρησιμοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών μέσων, όπως το 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα, προκειμένου να αναπτυχθούν οι απαραίτητες ικανότητες 
για τη στήριξη της έρευνας σχετικά με την ψυχική υγεία στην Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. ζητεί οι πρωτοβάθμιοι φορείς υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνουν κατάρτιση η 
οποία να τους επιτρέπει να διαγιγνώσκουν ορθά τα προβλήματα ψυχικής υγείας που 
συνδέονται με την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική βία, τη δυσχρονία
(χαρισματικά παιδιά), την τοξικότητα των χημικών προϊόντων, την περιβαλλοντική 
ρύπανση, καθώς και το οξύ και χρόνιο άγχος στις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. υπογραμμίζει ότι η μείωση των ανισοτήτων λόγω φύλου στην αντιμετώπιση των 
ψυχικών ασθενειών περνά από τις ευαίσθητες υπηρεσίες στον παράγοντα του 
φύλου· προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες να εξασφαλίσουν θεραπεία σε όλα τα 
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επίπεδα – από την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη έως την εξειδικευμένη 
περίθαλψη–, απαιτούνται υπηρεσίες στα μέτρα τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επίσης ένα δίκτυο ασφάλισης ιατρικής περίθαλψης για τους πολίτες 
που δεν καλύπτονται από εθνικά ασφαλιστικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. ζητεί περαιτέρω εμβάθυνση όσον αφορά τις γνώσεις και την πρόληψη, με την 
προώθηση κατάλληλων πολιτικών που προορίζονται για την πρόληψη ψυχολογικών 
και ψυχοπαθολογικών ασθενειών κατά την ανάπτυξη, ιδίως της οικογένειας, για 
την πρόληψη ασθενειών των ενηλίκων οι οποίες, όταν εκδηλώνονται σε σοβαρή 
μορφή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και στην εφηβεία, τείνουν να 
αποκτούν χρόνιο χαρακτήρα·

Or. pl

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2

2. ζητεί περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα των ψυχολογικών και ψυχοπαθολογικών
προβλημάτων της αναπτυξιακής ηλικίας, του ζεύγους και της οικογένειας, με την 
προώθηση κατάλληλων πολιτικών για την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί την υποστήριξη των μητέρων κατά την προγεννητική και μεταγεννητική 
περίοδο, με σκοπό την προφύλαξη από την κατάθλιψη ή άλλες ψυχοπαθολογικές 
εκδηλώσεις που παρατηρούνται σε σημαντικά ποσοστά στις καταστάσεις αυτές·

Or. el
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 20
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. εναντιώνεται στην αυξανόμενη «ιατρικοποίηση» των διαδικασιών και των 
διαδοχικών σταδίων ανάπτυξης του σώματος των γυναικών και των νεαρών 
κοριτσιών, με συνέπεια η εφηβεία, η εγκυμοσύνη ή η εμμηνόπαυση να γίνονται όλο 
και περισσότερο αντιληπτές ως «ασθένειες» ή «διαταραχές» που απαιτούν ιατρική 
περίθαλψη και παρά το γεγονός πως κατ’ αυτόν τον τρόπο αγνοείται ο κοινωνικός 
και πολιτιστικός ορισμός του φυσιολογικού για την υγεία και το σώμα των 
γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. επισημαίνει ότι η εικόνα, κοινωνικά καθορισμένη, της εμφάνισης που πρέπει να 
έχει το σώμα των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών έχει επιπτώσεις στην
ψυχική υγεία και την ευημερία τους, γεγονός το οποίο επιφέρει κυρίως αύξηση των 
διατροφικών διαταραχών·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 22
Παράγραφος 2 δ (νέα)

2δ. επισημαίνει ότι οι γυναίκες πολύ συχνά ακολουθούν αγωγή με ψυχοτρόπες ουσίες
και ότι, συγκεκριμένα, πολλές ηλικιωμένες γυναίκες παίρνουν ηρεμιστικά και 
καταγγέλλει την περιορισμένη ευαισθησία στον παράγοντα του φύλου κατά τη 
συνταγογράφηση ψυχοτρόπων ουσιών·

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3

3. ζητεί ένα καλύτερο προβληματισμό σχετικά με τις ενδεχόμενες στρατηγικές για τη 
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βελτίωση της ψυχικής ευημερίας των ηλικιωμένων ατόμων, λόγω της μεγαλύτερης 
μακροβιότητας (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει ότι οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν την κύρια αιτία πρόωρης 
συνταξιοδότησης και συντάξεων αναπηρίας· ζητεί ένα καλύτερο προβληματισμό 
σχετικά με τις ενδεχόμενες στρατηγικές για τη βελτίωση της ψυχικής ευημερίας των 
ηλικιωμένων ατόμων και ιδίως των ηλικιωμένων γυναικών, λόγω της μεγαλύτερης 
μακροβιότητας των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3

3. ζητεί συγκεκριμένη στρατηγική για τη βελτίωση της ψυχικής ευημερίας των 
ηλικιωμένων και ειδικότερα των γυναικών, λόγω της μεγαλύτερης μακροβιότητας 
των γυναικών, μέσω υποστηρικτικών δικτύων και εθελοντικών προγραμμάτων·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 26
Παράγραφος 3

3. ζητεί ένα καλύτερο προβληματισμό σχετικά με τις ενδεχόμενες στρατηγικές για τη 
βελτίωση της ψυχικής ευημερίας των ηλικιωμένων γυναικών, λόγω της μεγαλύτερης 
μακροβιότητας των γυναικών· ζητεί οι εν λόγω στρατηγικές να ευνοήσουν την 
εκπαίδευση, να βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους,
καθώς και να προσφέρουν ανιδιοτελή βοήθεια στην εκπαίδευση της νέας γενιάς και 
να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες·

Or. pl
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 27
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. υπενθυμίζει ότι η ψυχική υγεία και η σωματική υγεία συνδέονται στενά· επιμένει 
στην αναγκαιότητα να αποδοθεί ίση σημασία στην ψυχική και σωματική ευημερία 
στο πλαίσιο της παροχής γενικής νοσοκομειακής περίθαλψης, κυρίως για τη 
θεραπεία σοβαρών ή/και ανίατων ασθενειών με στόχο τη συμβολή στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών·

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με την πρόταση (διαγραφή) για εγκατάλειψη του θεσμού των μεγάλων 
ψυχιατρείων, με παράλληλη υποστήριξη της αντικατάστασης των ψυχιατρείων από 
αποκεντρωμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με την πρόταση για αποϊδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών και για το 
κλείσιμο των μεγάλων ψυχιατρείων, με παράλληλη υποστήριξη της δημιουργίας 
μικρών ψυχιατρικών δομών και παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 30
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με την πρόταση για αποκέντρωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών 
εγκαταλείποντας τα μεγάλα ψυχιατρεία προς όφελος μικρότερων, πιο 
εξειδικευμένων ιδρυμάτων, κυρίως στον τομέα της ψυχοθεραπείας·

Or. pl
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 31
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με την πρόταση για αποϊδρυματοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών και 
για εγκατάλειψη του θεσμού των μεγάλων ψυχιατρείων, με παράλληλη υποστήριξη 
της αντικατάστασης των ψυχιατρείων από πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο,
ευνοώντας την κοινωνική επανένταξη και οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους·

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 32
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. θεωρεί ότι οι γυναίκες διαθέτουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα θέματα της ψυχικής 
υγείας και είναι κατάλληλες για την προώθηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού στον τομέα αυτό.

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 33
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. υπενθυμίζει ότι η καλύτερη ευαισθητοποίηση και η καλύτερη πληροφόρηση του 
κοινού, των παρόχων περίθαλψης και των άλλων ενεχόμενων παραγόντων στα 
θέματα κακής ψυχικής υγείας, καθώς και στις στρατηγικές περίθαλψης και 
πρόληψης, επιτρέπουν την αύξηση της ανοχής, της κατανόησης και της αποδοχής 
της ενεργού συμμετοχής των πασχόντων στην κοινωνία·

Or. fr

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 34
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. επικροτεί τις συμφωνηθείσες προσπάθειες για την ένταξη των ψυχικά ασθενών 
στην κοινωνία και ζητεί από τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν τις εν λόγω 
πρωτοβουλίες·

Or. de



AM\615155EL.doc 11/13 PE 374.129v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 35
Παράγραφος 4 δ (νέα)

4δ. εκτιμά ότι οι οικογένειες που ζουν με ένα άτομο το οποίο πάσχει από μια ψυχική 
ασθένεια πρέπει να στηρίζονται είτε από ανοιχτές δομές που παρέχουν στέγη, είτε 
από μια κατ’ οίκον ιατρική και ψυχολογική βοήθεια·

Or. it

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 36
Παράγραφος 4 ε (νέα)

4ε. επικροτεί το γεγονός ότι οι ψυχικές διαταραχές οι οποίες οφείλονται στη βία 
αναφέρονται στο Πράσινο Βιβλίο· προσθέτει ότι κάθε κράτος μέλος έχει ως 
αποστολή την ενίσχυση των δομών υποδοχής για τα θύματα βίας, στους κόλπους 
των οποίων τα θύματα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν προστασία και τη 
βοήθεια ειδικού·

Or. sv

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 37
Παράγραφος 4 στ (νέα)

4στ. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλύτερη πληροφόρηση και την 
καλύτερη εκπαίδευση των οικογενειών και της κοινωνίας, προκειμένου να 
μπορέσουν να παράσχουν προληπτική περίθαλψη στους ενεχόμενους ψυχικά 
ασθενείς και να μπορέσουν να μεριμνήσουν για αυτούς με τον δέοντα τρόπο·

Or. de

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 38
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

4ζ. εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν την αύξηση, 
κατ’ αναλογία σημαντική, των ασθενειών που συνδέονται με τους νέους τρόπους 
ζωής– διατροφικές διαταραχές, κατάθλιψη, αυτοκτονία, κατάχρηση φαρμάκων, 
χρήση ναρκωτικών– που πλήττουν όλο και συχνότερα τη νεολαία·
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Or. it

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 39
Παράγραφος 4 η (νέα)

4η. ζητεί μεγαλύτερη αναγνώριση της σχέσης μεταξύ της διακριτικής μεταχείρισης, 
της βίας και της κακής ψυχικής υγείας, και συνεπώς της αναγκαιότητας 
καταπολέμησης όλων των μορφών βίας και διακρίσεων στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την προώθηση της ψυχικής υγείας μέσω της πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 40
Παράγραφος 4 θ (νέα)

4θ. είναι της γνώμης ότι οι άνδρες που ασκούν βία σε βάρος των γυναικών δεν πρέπει 
να υφίστανται μόνον κυρώσεις, αλλά πρέπει επίσης, προτού απολυθούν, να λάβουν 
επαρκή κατάρτιση όσον αφορά τη συναισθηματική συμμετοχή, την ενδοσκόπηση 
και τον αυτοέλεγχο· εκτιμά ότι οι άνδρες που, ύστερα από μια περίοδο εγκλεισμού, 
υποτροπιάζουν και καταδιώκουν εκ νέου τις γυναίκες, πρέπει να τίθενται υπό 
εποπτεία ή να φυλακίζονται εκ νέου·

Or. sv

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 41
Παράγραφος 4 ι (νέα)

4ι. υπογραμμίζει ότι η χημική και περιβαλλοντική ρύπανση έχει επιπτώσεις στο σώμα 
των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών, και, κατά συνέπει,α στην ψυχική τους 
υγεία, και ζητεί επείγουσα ανάλυση των εν λόγω σχέσεων και των επιπτώσεων 
τους, καθώς και την εκπόνηση νομοθεσίας για την προστασία των γυναικών και 
των νεαρών κοριτσιών από τη χημική και περιβαλλοντική ρύπανση·

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 42
Παράγραφος 4 ια (νέα)

4ια. καταγγέλλει το γεγονός ότι συχνά δεν αναγνωρίζεται το ταλέντο ορισμένων νεαρών 
κοριτσιών με αποτέλεσμα τα προβλήματα συμπεριφοράς και υγείας των εν λόγω 
νεαρών κοριτσιών να αποδίδονται στον ψυχισμό τους και όχι στο γεγονός ότι δεν 
διαθέτουν την ικανότητα να συνειδητοποιήσουν όλα τα χαρίσματά τους.

Or. en


