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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 1
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει ενεργά την κοινωνία των 
πολιτών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής· θεωρεί ότι 
ένας σημαντικός παράγοντας σε σχέση με το έμπρακτο έργο για την καταπολέμηση 
του HIV/AIDS και την αξιοπιστία του εν λόγω έργου, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι η ειδική συμμετοχή των οροθετικών ατόμων και των οργανώσεών 
τους·

Or. sv
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Τροπολογία: Feleknas Uca, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ σχεδόν των ενηλίκων που ζουν με HIV και AIDS 
είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τo UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα 
των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS), την τελευταία διετία ο αριθμός 
των γυναικών και των κοριτσιών που μολύνθηκαν με HIV αυξήθηκε σε όλες τις 
περιοχές του κόσμου, ενώ τα ποσοστά παρουσιάζουν δραματική αύξηση στην 
Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, λαμβάνοντας υπόψη ότι,
σύμφωνα με την ΠΟΥ, οι γυναίκες είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο ευάλωτες από 
ό,τι οι άνδρες σε μόλυνση από HIV σε οποιαδήποτε ετεροφυλοφιλική επαφή, λόγω 
βιολογικών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επισημαίνει ότι η χρήση προφυλακτικών μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της 
μόλυνσης από τον ιό HIV μέσω σεξουαλικών σχέσεων, αλλά αρκετές μελέτες 
καταδεικνύουν ότι πελάτες του σεξουαλικού εμπορίου προτιμούν τον αγοραίο 
έρωτα χωρίς τη χρήση προφυλακτικών· τονίζει, συνεπώς, ότι η πορνεία εν γένει 
συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης· θεωρεί ότι η νομιμοποίηση της
πορνείας έχει ως αποτέλεσμα τη γενικότερη αύξηση τόσο του νόμιμου, όσο και του 
παράνομου σεξουαλικού εμπορίου, από το οποίο απορρέει μεγαλύτερος κίνδυνος 
μόλυνσης· θεωρεί ότι η νομιμοποίηση της πορνείας δεν συνεπάγεται ούτε 
ασφαλέστερη σεξουαλική πράξη, καθώς έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο να ελεγχθεί
στην πράξη η χρήση προφυλακτικών σε νόμιμους οίκους ανοχής· επισημαίνει, 
επίσης, ότι οι τακτικοί υγειονομικοί έλεγχοι καλύπτουν μόνον όσους πωλούν σεξ, 
όχι τους πελάτες·

Or. sv
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Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιδημιολογικά πρότυπα μεταβάλλονται σε αρκετές χώρες, 
καθώς οι περιπτώσεις της σεξουαλικά μεταδιδόμενης μόλυνσης με HIV αποτελούν 
ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό των νέων διαγνώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προσβάλλονται ολοένα και περισσότερες γυναίκες μέσω μη ασφαλούς 
ετεροφυλοφιλικής επαφής,

Or. nl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιδημιολογικά πρότυπα μεταβάλλονται σε αρκετές χώρες, 
καθώς οι περιπτώσεις της σεξουαλικά μεταδιδόμενης μόλυνσης με HIV αποτελούν 
ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό των νέων διαγνώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ολοένα και περισσότερες γυναίκες προσβάλλονται αθέλητα κατά την προσωπική 
τους ζωή με τον ιό HIV και γίνονται φορείς του ιού τον οποίο είναι δυνατόν να 
μεταδώσουν στους απογόνους τους,

Or. el

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντίδραση στο AIDS πρέπει να συνεκτιμά 
τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τις γυναίκες και αυξάνουν την ευπάθειά τους, 
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όπως η βία κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, η φτώχεια και οι διακρίσεις λόγω 
φύλου,

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντίδραση στο AIDS πρέπει να συνεκτιμά 
τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τις γυναίκες και αυξάνουν την ευπάθειά τους, 
όπως η βία κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, η φτώχεια και οι διακρίσεις, η
σεξουαλική ασυδοσία ή μη τήρηση των ηθικών αρχών,

Or. pl

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
γυναίκες που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV έχουν συχνά υποστεί βία από άνδρα 
σύντροφο και ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό 
HIV, να λάβουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας που προβλέπονται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή 
κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν 
μελλοντικές ενέργειες·

Or. sv

Τροπολογία: Feleknas Uca, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μέλη οικογενειών έχουν αναλάβει ήδη το 
μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας αυτών που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV και 
ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (ίσως ιδιαίτερα αυτά που υφίστανται 
μεταρρυθμίσεις προς χαμηλότερες δαπάνες) δύνανται να επιβαρύνουν περαιτέρω 
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αυτό το φορτίο αυξάνοντας όλο και περισσότερο την εξάρτησή τους από άμισθη 
φροντίδα αυτού του είδους·

Or. en

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. δεδομένου ότι σημειώθηκαν σχεδόν πέντε εκατομμύρια νέες περιπτώσεις μόλυνσης 
από τον ιό HIV παγκοσμίως το 2005 και τον ίδιο χρόνο τρία εκατομμύρια 
άνθρωποι πέθαναν από ασθένειες που συνδέονται με το AIDS, πάνω από μισό 
εκατομμύριο των οποίων (570 000) ήταν παιδιά1, καλεί τους οργανισμούς, τις 
κυβερνήσεις και άλλους φορείς να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι όχι μόνον θα 
συμπεριλαμβάνονται στις στρατηγικές καταπολέμησης του HIV/AIDS, αλλά και ότι 
θα αποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο των εν λόγω στρατηγικών·

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3 δ (νέα)

3δ. εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη έκθεση τόσο των εφήβων, όσο και 
των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορνογραφικά έγγραφα
(περιλαμβανόμενης σκληρής πορνογραφίας υπό τη μορφή ταινιών ή σποτ στην 
τηλεόραση, DVD και βίντεο, στο διαδίκτυο και μέσω μηνυμάτων κινητού 
τηλεφώνου) που τείνουν να είναι η μόνη υποστήριξη της «σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης» σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον·

Or. es

  
1 amfAR (Το ίδρυμα ερευνών για το AIDS) «Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence» (Βία λόγω φύλου και HIV μεταξύ των γυναικών: Εκτίμηση των στοιχείων), Συνοπτικό τεύχος αριθ.3
Ιούνιος 2005 και «Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis» (Γυναίκες και HIV/AIDS: Αντιμετώπιση της 
κρίσης) Κοινή έκθεση των UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45.
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Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3 ε (νέα)

3ε. εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη κατανάλωση κάνναβης και άλλων 
ναρκωτικών μεταξύ των εφήβων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλική 
συμπεριφορά υψηλού κινδύνου·

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση επαρκών 
και επίκαιρων στοιχείων παρακολούθησης ανά φύλο και ηλικία, με στόχο την 
υποστήριξη και την ανάπτυξη πιο καινοτόμων και καλύτερα στοχοθετημένων 
εκστρατειών προαγωγής της υγείας για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας του 
HIV στην ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση επαρκών 
και επίκαιρων στοιχείων παρακολούθησης ανά φύλο, με στόχο την υποστήριξη και 
την ανάπτυξη πιο καινοτόμων και καλύτερα στοχοθετημένων εκστρατειών κατά των 
ναρκωτικών και προαγωγής της υγείας για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας 
του HIV στην ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των 
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γυναικών και την εμπορία γυναικών, καθώς και τη φτώχεια και τις διακρίσεις 
που συνεχίζουν να θέτουν τις γυναίκες σε κίνδυνο και να αυξάνουν την ευπάθειά 
τους·

Or. sv

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση επαρκών 
και επίκαιρων στοιχείων παρακολούθησης ανά φύλο, με στόχο την υποστήριξη και 
την ανάπτυξη πιο καινοτόμων και καλύτερα στοχοθετημένων εκστρατειών προαγωγής 
της υγείας για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας του HIV στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες·

Or. nl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της κοινωνίας των 
πολιτών, να μεριμνήσουν για την καταπολέμηση του στιγματισμού και των 
διακρίσεων κατά των ασθενών του HIV/AIDS στην Ευρώπη·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. παρακινεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες, τα πρακτικά μέσα και να 
χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της κλινικής έρευνας για την καταπολέμηση του 
HIV/AIDS στις χώρες εταίρους, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κεντρική Ασία, 
ακολουθώντας τις διαδικασίες περί εξωτερικής βοήθειας και σεβόμενη την εντολή 
για δράση όπως συμφωνήθηκε στα έγγραφα στρατηγικής με τις σχετικές χώρες και 
τα ενδεικτικά προγράμματα·
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να θεωρεί την έρευνα σχετικά με το 
HIV/AIDS προτεραιότητα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4 δ (νέα)

4δ. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς υγείας και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, να ενισχύσει και να 
αναπτύξει συστήματα επιτήρησης, έγκαιρου συναγερμού και ευαισθητοποίησης του 
κοινού όσον αφορά στη νόσο HIV/AIDS στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους·

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4 ε (νέα)

4ε. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, ενόψει της αύξησης της 
εμφάνισης του HIV/AIDS μεταξύ των γυναικών, να συνεχίσουν να επενδύουν στην 
ανάπτυξη μικροβιοκτόνων προκειμένου να δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να 
προστατεύσουν τον εαυτό τους από τον ιό του HIV/AIDS·

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 23
Παράγραφος 4 στ (νέα)

4στ. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη αναβάθμισης των 
εκστρατειών ενημέρωσης και διάθεσης περισσότερων πόρων για την 
καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS μεταξύ ατόμων 15 έως 25 ετών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δεδομένου ότι οι στατιστικές που δημοσιεύτηκαν από το UNAIDS το 2004 
επισημαίνουν ανησυχητική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου σε αυτήν
την ηλικιακή ομάδα,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και να ενισχύσουν την καθολική πρόσβαση των 
γυναικών σε πληροφορίες για την (διαγραφή) πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη 
μητέρα στο παιδί και την αντιρετροϊκή θεραπεία και να διασφαλίσουν ότι η 
πρόσβαση σε αποτελεσματικές, προσιτές και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες υγιεινής
θα θεωρηθούν στρατηγική προτεραιότητα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
και της χειραφέτησης των γυναικών·

Or. el

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και να ενισχύσουν την καθολική πρόσβαση 
(διαγραφή) σε πληροφορίες για την αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και σε 
συναφείς υπηρεσίες, την πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο παιδί και 
την αντιρετροϊκή θεραπεία και να διασφαλίσουν ότι η αναπαραγωγική και σεξουαλική 
υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα θα θεωρηθούν στρατηγική προτεραιότητα για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών·

Or. nl
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και να ενισχύσουν την καθολική πρόσβαση των 
γυναικών σε πληροφορίες για την αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και σε 
συναφείς υπηρεσίες, τη χορήγηση φαρμάκων HIV στις έγκυες μητέρες για την 
πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο παιδί και την αντιρετροϊκή 
θεραπεία· τονίζει επίσης ότι η αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και τα 
αντίστοιχα δικαιώματα πρέπει να εγγυώνται ως στρατηγική προτεραιότητα για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών·

Or. sv

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και να ενισχύσουν στοχοθετημένες εκστρατείες 
που απευθύνονται σε γυναίκες και την καθολική πρόσβαση (διαγραφή) σε 
πληροφορίες για την αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και σε συναφείς 
υπηρεσίες, την πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο παιδί και την 
αντιρετροϊκή θεραπεία και να διασφαλίσουν ότι η αναπαραγωγική και σεξουαλική 
υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα θα θεωρηθούν στρατηγική προτεραιότητα για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και να ενισχύσουν την καθολική πρόσβαση των 
γυναικών σε πληροφορίες για την αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και σε 
συναφείς υπηρεσίες, την πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο παιδί και 
την αντιρετροϊκή θεραπεία (διαγραφή)·

Or. pl
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη οικονομικά προσιτών και εύχρηστων θεραπευτικών και διαγνωστικών 
μέσων, ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση στη θεραπεία·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς υγείας να λάβουν μέτρα υγιεινής και 
ενημέρωσης του υγειονομικού προσωπικού, που σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από 
γυναίκες, ώστε να προλαμβάνεται η μετάδοση του ιού HIV/AIDS κατά τις 
μεταγγίσεις αίματος σε χειρουργικές επεμβάσεις και κατά τη διάρκεια περίθαλψης 
ασθενών·

Or. el

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ της πρόληψης του HIV/AIDS 
και των προγραμμάτων για την προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων και της 
σεξουαλικής υγείας·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των νέων εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων να 
παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή της πολιτικής της σχετικά με 
τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα γενικά και την καταπολέμηση του
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HIV/AIDS ειδικά·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσαρμόσουν τα προγράμματα 
πρόληψης και θεραπείας στις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν το 
HIV/AIDS, ιδίως εκείνων που η γλώσσα, ο πολιτισμός και το καθεστώς παραμονής 
τους δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους σε υγειονομικές υπηρεσίες·

Or. nl

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5 στ (νέα)

5στ. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των μέσων και των 
καταλληλότερων συστημάτων διανομής για την αναβάθμιση της ενημέρωσης του 
πληθυσμού, ιδίως των εφήβων και των νέων, για τη μόλυνση από τον ιό HIV, τους 
τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται, τη διάγνωση της μόλυνσης από τον ιό HIV 
και το είδος της συμπεριφοράς που ενισχύει την πρόληψη·

Or. en

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

5ζ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή 
Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας ένα τμήμα αφιερωμένο στην καταπολέμηση του 
AIDS, περιλαμβανομένων δεδομένων για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και τους 
πόρους περίθαλψης σχετικά με το HIV/AIDS που είναι διαθέσιμοι στα κράτη μέλη·

Or. es
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Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 36
Παράγραφος 5 η (νέα)

5η. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι επί του παρόντος 
υπάρχει μόνον μία ευρέως γνωστή και διαθέσιμη μορφή προστασίας από το 
HIV/AIDS και τα σεξουαλικά νοσήματα, ήτοι τα προφυλακτικά, που απαιτούν τη 
συγκατάθεση του άνδρα συντρόφου, να επιχορηγήσουν και να χρηματοδοτήσουν 
την έρευνα για την ανάπτυξη μικροβιοκτόνων και γυναικείων προφυλακτικών 
προκειμένου να επιτρέψουν και να δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να 
προστατεύσουν τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους από το HIV/AIDS χωρίς την 
άμεση συγκατάθεση του συντρόφου τους·

Or. sv

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την παροχή δεξιοτήτων αναγκαίων για την καθημερινή ζωή και σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, και τη δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο για όλα 
τα παιδιά, να ενισχύσουν την προστασία κατά της βίας, της κακομεταχείρισης, του 
βιασμού, της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του HIV, με τη στενότερη δυνατή συνεργασία με 
τα σχολεία, άλλους εκπαιδευτικούς πόρους, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις 
υπηρεσίες καταπολέμησης της εγκληματικότητας ανηλίκων·

Or. es

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την παροχή δεξιοτήτων αναγκαίων για την καθημερινή ζωή και σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, περιλαμβανομένης της ευθύνης και του σεβασμού του συντρόφου 
και την ίση αξία των ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και τρανσεξουαλικών ατόμων,
και τη δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο για όλα τα παιδιά, να 
ενισχύσουν την προστασία κατά της βίας, της κακομεταχείρισης, του βιασμού, της 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων μολύνσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του HIV·

Or. sv
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την παροχή μόρφωσης ως προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη, 
περιλαμβανομένης της δυνατότητας συμβίωσης στο πλαίσιο της κοινωνίας και με 
ηθικές αρχές, για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο για όλα τα παιδιά, να 
ενισχύσουν την προστασία κατά της βίας, της κακομεταχείρισης, του βιασμού, των 
κινδύνων της σεξουαλικής ασυδοσίας, της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και των 
σεξουαλικά μεταδιδόμενων μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του HIV·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 40
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν με πολιτικές και προγράμματα την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων που 
πάσχουν από HIV/AIDS·

Or. el

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει σθεναρά τη δέσμευσή της για αύξηση της 
χρηματοδότησης για την έρευνα σχετικά με το HIV/AIDS και να μεριμνήσει ώστε η 
έρευνα για το HIV/AIDS να είναι ισόρροπη από την άποψη του φύλου και να 
περιλαμβάνει πτυχές που άπτονται της φυσιολογίας και της χλωρίδας του κόλπου 
και του πρωκτού, καθώς και του βιολογικού και φυσιολογικού χαρακτήρα της 
μετάδοσης των ιών·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 42
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 43
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τη συμμετοχή τόσο των γυναικών, όσο και των 
ανδρών στην αντιμετώπιση του AIDS· τα προτρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεση 
των εθνικών φορέων συντονισμού για το AIDS προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ουσιαστική εκπροσώπηση γυναικών και ατόμων με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα 
φύλου·

Or. es

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 44
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών σε όλους τους 
τομείς αντιμετώπισης του AIDS· και τα προτρέπει να επανεξετάσουν τους εθνικούς
φορείς συντονισμού και να διασφαλίσουν ότι η εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου
εκπροσωπείται ουσιαστικά σε αυτούς·

Or. de

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 45
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Μαδρίτη θα φιλοξενήσει την 11η ευρωπαϊκή διάσκεψη 
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για το AIDS από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου 2007, και ευελπιστεί ότι κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης ιδίως νέοι ερευνητές θα κληθούν να υποβάλουν 
ερευνητικά προγράμματα για την εν λόγω νόσο·

Or. es

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 46
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την αμέριστη στήριξή τους στις γυναίκες και 
τους άνδρες που είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή περίθαλψη των ανθρώπων 
που ζουν με το AIDS ή/και να φροντίσουν για τα παιδιά και τα ορφανά των 
ανθρώπων αυτών. Πρέπει να τους παρασχεθεί εκπαίδευση για κατ’ οίκον 
περίθαλψη και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της μόλυνσης από HIV/AIDS 
και για τα οφέλη της καλής αγωγής και περίθαλψης των ατόμων που ζουν με AIDS·

Or. en

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα άτομα 
που έχουν προσβληθεί, και ιδιαίτερα στις έγκυες γυναίκες, να έχουν πρόσβαση 
βάσει προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας, σε φάρμακα για το HIV προκειμένου 
να μειωθούν τα κρούσματα μετάδοσης της νόσου σε αγέννητα παιδιά·

Or. de

Τροπολογία: Feleknas Uca, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7 δ (νέα)

7δ. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν χώρους εθελούσιας αναζήτησης βοήθειας 
και υποβολής σε εξετάσεις, ενδεχομένως σε κέντρα προγεννητικού ελέγχου ως 
αφετηρία όλων των προσπαθειών μείωσης των επιπτώσεων του HIV/AIDS και των 
σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων κατά την εγκυμοσύνη, τόσο από την άποψη 
της έγκαιρης πρόληψης και της φροντίδας των εγκύων γυναικών, όσο και των 
παιδιών τους. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση και η παροχή συμβουλών για τη 
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διασφάλιση της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και της συγκατάθεσης της 
γυναίκας, θα πρέπει να αποτελεί τμήμα των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 49
Παράγραφος 7 ε (νέα)

7ε. καλεί τα κράτη μέλη και την ηγεσία του ιδιωτικού τομέα να αναπτύξουν, να 
εφαρμόσουν και να επιβάλλουν σθεναρά πολιτικές που απαγορεύουν τις διακρίσεις 
σε βάρος υπαλλήλων του εργατικού δυναμικού που έχουν προσβληθεί από HIV ή 
εκείνων που μέλη της οικογενείας τους έχουν προσβληθεί από HIV και να 
προσφέρουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με το HIV/AIDS για τους 
υπαλλήλους τους.

Or. en


