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Τροπολογία 1
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ), από 100 έως 
140 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε 
ολόκληρο τον κόσμο έχουν υποστεί 
ακρωτηριασμούς των γεννητικών τους 
οργάνων και ότι, κάθε χρόνο, περίπου 
4 εκατομμύρια γυναίκες εκτίθενται στον 
κίνδυνο να υποστούν αυτές τις πρακτικές 
σοβαρού ακρωτηριασμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ), από 100 έως 
140 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε 
ολόκληρο τον κόσμο έχουν υποστεί 
ακρωτηριασμούς των γεννητικών τους 
οργάνων και ότι, σύμφωνα με αριθμητικά 
στοιχεία της ΠΟΥ και του Ταμείου των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία, 
κάθε χρόνο, περίπου 2-3 εκατομμύρια 
γυναίκες εκτίθενται στον κίνδυνο να 
υποστούν αυτές τις πρακτικές σοβαρού 
ακρωτηριασμού,

Or. nl

Τροπολογία 2
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την ΠΟΥ, οι πρακτικές αυτές 
εφαρμόζονται σε τουλάχιστον 
28 αφρικανικές χώρες και σε ορισμένες 
χώρες της Ασίας (Ινδονησία, Μαλαισία)
και της Μέσης Ανατολής (Ιράν, Ιράκ, 
Υεμένη, Ομάν, Σαουδική Αραβία, 
Ισραήλ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την ΠΟΥ, οι πρακτικές αυτές 
εφαρμόζονται σε τουλάχιστον 
28 αφρικανικές χώρες και σε ορισμένες 
χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής,

Or. nl
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Τροπολογία 3
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του
ακρωτηριασμού των γεννητικών
οργάνων, προκύπτει από κοινωνικές
δομές που βασίζονται στην ανισότητα 
των φύλων και σε ανισόρροπες σχέσεις 
εξουσίας, στην κυριαρχία και τον έλεγχο, 
και σε αυτό το πλαίσιο η κοινωνική και 
οικογενειακή πίεση συνιστά αίτιο 
παραβίασης ενός θεμελιώδους 
δικαιώματος όπως ο σεβασμός της 
ακεραιότητας του ατόμου,

Or. es

Τροπολογία 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
υποχρεωτικοί σεξουαλικοί
ακρωτηριασμοί των κοριτσιών πρέπει να
καταδικαστούν δριμύτατα, και ότι 
συνιστούν οφθαλμοφανή παραβίαση των 
διεθνών και εθνικών νομικών διατάξεων 
που προστατεύουν τα παιδιά και τα 
δικαιώματά τους,

Or. es
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Τροπολογία 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων
των γυναικών, ανεξάρτητα από την
έκτασή του, συνιστά πράξη βίας κατά της
γυναίκας που αποτελεί παραβίαση των 
θεμελιωδών της δικαιωμάτων, και 
συγκεκριμένα του δικαιώματος στην 
προσωπική και σωματική ακεραιότητα 
και στην πνευματική υγεία, καθώς και 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων, και ότι μια τέτοια 
παραβίαση δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να δικαιολογηθεί με 
επιχείρημα τον σεβασμό των
διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων 
ή τις μυητικές τελετουργίες,

Or. es

Τροπολογία 6
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην
Ευρώπη περίπου 500 000 γυναίκες έχουν 
υποστεί ακρωτηριασμό γεννητικών 
οργάνων και ότι αυτή η περιτομή είναι 
συνηθισμένη κυρίως στις οικογένειες 
μεταναστών και προσφύγων, που μάλιστα 
στέλνουν για τον σκοπό αυτόν τα 
κορίτσια τους πίσω στην πατρίδα,

Or. de
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Τροπολογία 7
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑΓΓΟ 
προκαλούν σοβαρότατες βραχυπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες βλάβες στην 
ψυχοσωματική υγεία των γυναικών και 
των κοριτσιών που τους υφίστανται, 
βλάβες οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στον
θάνατο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑΓΓΟ
προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην 
ψυχοσωματική υγεία των γυναικών και 
των κοριτσιών που τους υφίστανται, 
βλάβες οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στον
θάνατο, εφόσον η χρησιμοποίηση 
πρωτόγονων εργαλείων και η απουσία 
μέτρων πρόληψης για την αντισηψία 
έχουν βλαβερές παρενέργειες με 
αποτέλεσμα να είναι ενδεχομένως 
επώδυνες οι σεξουαλικές επαφές και οι 
τοκετοί, να βλάπτονται ανεπανόρθωτα τα 
όργανα και να είναι πιθανή η εμφάνιση 
επιπλοκών (π.χ. αιμορραγίες, κατάσταση 
σοκ, μολύνσεις, μετάδοση του ιού του 
AIDS, τέτανος, καλοήθεις όγκοι), καθώς 
και σοβαρότατων επιπλοκών κατά την 
εγκυμοσύνη και τον τοκετό,

Or. es

Τροπολογία 8
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική
ισχύς και ο αδιαίρετος χαρακτήρας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που
λαμβάνονται υπόψη και επιβεβαιώνονται
σε όλες τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, 
ιδίως δε τα δικαιώματα των γυναικών, 
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αποτελούν στόχο των επιθέσεων του
ριζοσπαστικού πολιτισμικού σχετικισμού, 
που στην ακραία του μορφή θεωρεί τον 
πολιτισμό μοναδική πηγή της ηθικής 
νομιμοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι,
ως εκ τούτου, απειλούνται τα δικαιώματα 
των γυναικών, των νεαρών γυναικών και 
των κοριτσιών στο όνομα πολιτισμών, 
παραδοσιακών πρακτικών ή εθίμων ή και 
στο όνομα του θρησκευτικού 
εξτρεμισμού, που στις περισσότερες 
περιπτώσεις αποδίδουν στις γυναίκες μια 
κατώτερη κοινωνική θέση και ένα 
κατώτερο καθεστώς από εκείνο των 
ανδρών,

Or. es

Τροπολογία 9
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων
των γυναικών, ο οποίος συνιστά
παραβίαση των δικαιωμάτων των
γυναικών και των κοριτσιών που 
κατοχυρώνονται σε αρκετές διεθνείς 
συνθήκες, απαγορεύεται στο ποινικό 
δίκαιο των κρατών μελών και παραβιάζει 
τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,

Or. es

Τροπολογία 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

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

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση
για την εξάλειψη όλων των μορφών
διακρίσεων κατά των γυναικών απαιτεί
από τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν
τα κατάλληλα μέτρα για την τροποποίηση
και την κατάργηση των υφιστάμενων
νόμων, κανονισμών, εθίμων και
πρακτικών που συνιστούν διάκριση σε
βάρος των γυναικών, και να λάβουν όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για την αλλαγή των 
κοινωνικών και πολιτισμικών προτύπων 
συμπεριφοράς ανδρών και γυναικών,
προκειμένου να επιτευχθεί έτσι η 
εξάλειψη των προκαταλήψεων, καθώς 
και των παραδοσιακών πρακτικών και 
κάθε άλλης πρακτικής που βασίζεται 
στην ιδέα της υπεροχής ή της 
κατωτερότητας του ενός ή του άλλου 
φύλου ή στη στερεότυπη κατανομή των 
ρόλων του άνδρα και της γυναίκας,

Or. es

Τροπολογία 11
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση
για τα δικαιώματα του παιδιού που
υπογράφηκε το 1989 θεσπίζει ότι τα
συμβαλλόμενα κράτη θα σέβονται τα
δικαιώματα που καθορίζονται στη
σύμβαση και θα τα εξασφαλίζουν σε κάθε 
παιδί που υπόκειται στη δικαιοδοσία τους 
χωρίς καμία διάκριση, ανεξαρτήτως 
φύλου, και ότι θα λάβουν όλα τα 
αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για 
την κατάργηση παραδοσιακών εθίμων 
που βλάπτουν την υγεία των παιδιών,
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Or. es

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρόγραμμα 
δράσης που εγκρίθηκε από την Τέταρτη 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο 
Πεκίνο καλεί τις κυβερνήσεις να 
ενισχύσουν τη νομοθεσία, να προβούν σε 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις και να 
προωθήσουν κανόνες και πρακτικές με 
σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων κατά 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων και 
των ΑΓΓΟ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρόγραμμα
δράσης που εγκρίθηκε από την Τέταρτη
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο
Πεκίνο καλεί τις κυβερνήσεις να
ενισχύσουν τη νομοθεσία, να προβούν σε
θεσμικές μεταρρυθμίσεις και να
προωθήσουν κανόνες και πρακτικές με
σκοπό την εξάλειψη όλων των μορφών
διακρίσεων κατά των γυναικών και της
βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΑΓΓΟ, να
τιμωρούν τους δράστες αυτών των
αξιόποινων πράξεων και να υποστηρίζουν
δραστήρια τις προσπάθειες των μη
κυβερνητικών οργανώσεων και των
κοινοτικών οργανώσεων για την
κατάργηση αυτών των πρακτικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη πρέπει
να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως 
στον τομέα της παιδείας, για τη μεταβολή 
των κοινωνικών και πολιτισμικών 
προτύπων συμπεριφοράς ανδρών και 
γυναικών και την εξάλειψη 
προκαταλήψεων και παραδοσιακών 
πρακτικών, καθώς και όλων των 
πρακτικών που βασίζονται στην ιδέα της 
υπεροχής ή της κατωτερότητας του ενός 
ή του άλλου φύλου ή στη στερεότυπη 
κατανομή των ρόλων του άνδρα και της 
γυναίκας,

Or. es
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Τροπολογία 13
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση που 
ενέκρινε στις 3 Μαΐου 2001 η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ζητεί την 
απαγόρευση των ακρωτηριασμών των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και τους 
θεωρεί απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση υπό την έννοια του άρθρου 3 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 
υπενθυμίζοντας ότι η προστασία των 
πολιτισμών και των παραδόσεων έχει ως 
όριο τον σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και την απαγόρευση 
πρακτικών που συγγενεύουν με 
βασανιστήρια,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση που 
ενέκρινε στις 3 Μαΐου 2001 η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ζητεί την 
απαγόρευση των ακρωτηριασμών των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και τους 
θεωρεί απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση υπό την έννοια του άρθρου 3 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 
υπενθυμίζοντας ότι η προστασία των 
πολιτισμών και των παραδόσεων έχει ως 
όριο τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την απαγόρευση 
πρακτικών που συγγενεύουν με 
βασανιστήρια,

Or. pl

Τροπολογία 14
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IE

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 
μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή 
και το Συμβούλιο αναγνωρίζουν ότι οι 
ΑΓΓΟ αποτελούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως εκ 
τούτου μπορούν να παρέχουν το 
δικαίωμα ασύλου,

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 15
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 
μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή 
και το Συμβούλιο αναγνωρίζουν ότι οι 
ΑΓΓΟ αποτελούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως εκ 
τούτου μπορούν να παρέχουν το 
δικαίωμα ασύλου,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 16
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου για 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και το καθεστώς των 
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων 
ως προσφύγων προτρέπει τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη βία κατά των 
γυναικών, και συνεπώς εμμέσως τον 
κίνδυνο ΑΓΓΟ, μεταξύ των νόμιμων 
όρων για την αναγνώριση αυτού του 
καθεστώτος,

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 17
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου για 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως 
προσφύγων προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τη βία κατά των 
γυναικών, και συνεπώς εμμέσως τον 
κίνδυνο ΑΓΓΟ, μεταξύ των νόμιμων 
όρων για την αναγνώριση αυτού του 
καθεστώτος,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου για 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως 
προσφύγων περιλαμβάνει στο άρθρο 9, 
στοιχεία α) και στ), ως πράξεις δίωξης
την άσκηση «σωματικής ή ψυχικής βίας, 
συμπεριλαμβανομένων πράξεων 
σεξουαλικής βίας» και
πράξεις «που στοχεύουν το φύλο ή τα 
παιδιά»,

Or. nl

Τροπολογία 18
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη τον
καθοριστικό, αποτρεπτικό ρόλο της
παιδείας και της ενημέρωσης, ιδίως δε
αναγνωρίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να πεισθούν οι άνθρωποι πως
μπορούν να εγκαταλείψουν ορισμένες 
πρακτικές χωρίς αυτό να τους κάνει να 
χάσουν σημαντικές πτυχές του 
πολιτισμού τους,

Or. es
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Τροπολογία 19
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εθνικά
κέντρα και οργανισμοί για τους νέους και
την οικογένεια μπορούν να προσφέρουν 
έγκαιρα βοήθεια στις οικογένειες,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
πρόληψη του ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών,

Or. nl

Τροπολογία 20
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει απερίφραστα τους ΑΓΓΟ 
ως παραβίαση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους θεωρεί 
σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία·

1. καταδικάζει απερίφραστα τους ΑΓΓΟ 
ως παραβίαση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους θεωρεί 
σοβαρό αδίκημα για την κοινωνία·

Or. de

Τροπολογία 21
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητά από την Επιτροπή να εκπονήσει
μια σαφή ολοκληρωμένη στρατηγική με 

2. ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να εκπονήσουν μια σαφή
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σκοπό τη δραστική εκρίζωση της 
πρακτικής των ΑΓΓΟ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω δικαστικών, διοικητικών, 
προληπτικών, εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών μηχανισμών που θα
επιτρέψουν την παροχή αποτελεσματικής 
προστασίας στα πραγματικά και δυνητικά
θύματα·

ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδια
δράσης με σκοπό την εξάλειψη των ΑΓΓΟ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
επιτρέψουν την παροχή αποτελεσματικής 
προστασίας στα πραγματικά και δυνητικά
θύματα μέσω δικαστικών, διοικητικών, 
προληπτικών, εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών μηχανισμών·

Or. de

Τροπολογία 22
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. ζητεί να υποστηριχθεί αυτή η ευρεία
στρατηγική με εκπαιδευτικά 
προγράμματα και με τη διοργάνωση 
εθνικών και διεθνών εκστρατειών
προβολής·

Or. es

Τροπολογία 23
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι τα μέτρα που
αναφέρονται στο προαναφερθέν
πρωτόκολλο του Μαπούτο για την
εξάλειψη βλαβερών πρακτικών, όπως ο
ακρωτηριασμός των γεννητικών
οργάνων, περιλαμβάνονται τα εξής: 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
μέσω της ενημέρωσης, της επίσημης και 
ανεπίσημης εκπαίδευσης και 
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εκστρατειών, απαγόρευση με νόμους και 
κυρώσεις κάθε μορφής ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων, 
συμπεριλαμβανομένης και της εκτέλεσης 
της επέμβασης από ιατρικό προσωπικό,
υποστήριξη των θυμάτων με την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών, νομικής 
συνδρομής, ψυχολογικής υποστήριξης 
και εκπαίδευσης, και προστασία των 
γυναικών που είναι πιθανά θύματα
βλαβερών πρακτικών ή άλλων μορφών 
βίας, κακομεταχείρισης ή έλλειψης 
ανοχής·

Or. de

Τροπολογία 24
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συγκεντρώσουν επιστημονικά δεδομένα 
σκοπός των οποίων θα είναι να 
υποστηρίζουν την ΠΟΥ στις παρεμβάσεις 
της για τον τερματισμό των ΑΓΓΟ σε 
αφρικανικό και ευρωπαϊκό έδαφος·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συγκεντρώσουν επιστημονικά δεδομένα 
σκοπός των οποίων θα είναι να 
υποστηρίζουν την ΠΟΥ στις παρεμβάσεις 
της για τον τερματισμό των ΑΓΓΟ σε 
ευρωπαϊκό έδαφος και σε όλες τις άλλες 
ηπείρους·

Or. nl

Τροπολογία 25
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητά τη δημιουργία μιας συλλογής 
βέλτιστων πρακτικών σε διάφορα επίπεδα 

7. ζητά τη δημιουργία μιας συλλογής 
βέλτιστων πρακτικών σε διάφορα επίπεδα 
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και μια ανάλυση των επιπτώσεών τους 
(πιθανώς μέσω των χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ) και 
ευρεία διάδοση των δεδομένων αυτών·

και μια ανάλυση των επιπτώσεών τους 
(πιθανώς μέσω των χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ) και 
ευρεία διάδοση των δεδομένων αυτών, 
καθώς και την αξιοποίηση της πρακτικής
και θεωρητικής πείρας των 
εμπειρογνωμόνων·

Or. de

Τροπολογία 26
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητά την ενίσχυση των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών δικτύων για την πρόληψη των 
επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, π.χ. 
με την παροχή επιμορφωτικών μαθημάτων 
για τις ΜΚΟ, τις τοπικές μη 
κερδοσκοπικές ενώσεις και τους 
παράγοντες του κλάδου·

8. ζητά την ενίσχυση των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών δικτύων για την πρόληψη των 
επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, π.χ. 
με την παροχή επιμορφωτικών μαθημάτων 
για τις ΜΚΟ, τις τοπικές μη 
κερδοσκοπικές ενώσεις και τους 
παράγοντες του κλάδου, και την 
προαγωγή μιας τέτοιας δικτύωσης·

Or. de

Τροπολογία 27
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. επικροτεί τη σημαντική συνεισφορά
πολλών διεθνών και εθνικών μη
κυβερνητικών οργανώσεων, ερευνητικών



AM\758584EL.doc 17/30 PE416.657v01-00

EL

ιδρυμάτων, του ευρωπαϊκού δικτύου για
την αποτροπή του ακρωτηριασμού των
γυναικείων γεννητικών οργάνων στην
Ευρώπη και δραστήριων ανθρώπων που
χάρη στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων,
από όργανα του ΟΗΕ και από το
πρόγραμμα DAPHNE αναπτύσσουν 
διάφορα σχέδια με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την 
εξάλειψη του ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών·
θεωρεί ότι η δημιουργία δικτύων μεταξύ 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
των οργανώσεων που έχουν τη βάση τους 
στις επιμέρους κοινότητες σε εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο 
ασφαλώς έχει θεμελιώδη σημασία για την 
επιτυχία της εξάλειψης του 
ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών·

Or. es

Τροπολογία 28
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητά την εμπλοκή τόσο του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων, μέσω των σχετικών πολυετών 
και/ή ετησίων σχεδίων εργασίας για την 
καταπολέμηση των ΑΓΓΟ. Οι οργανισμοί 
αυτοί μπορούν να αναλάβουν δράσεις
προτεραιότητας σχετικά με την έρευνα
και/ή την ευαισθητοποίηση που θα
μπορούσαν να επιφέρουν βελτίωση της
γνώσης του φαινομένου σε ευρωπαϊκό
επίπεδο·

9. ζητά την εμπλοκή του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των σχετικών
πολυετών και/ή ετησίων σχεδίων εργασίας
για την καταπολέμηση των ΑΓΓΟ. Ο
οργανισμός αυτός μπορεί να αναλάβει
δράσεις προτεραιότητας σχετικά με την
έρευνα και/ή την ευαισθητοποίηση που θα
μπορούσαν να επιφέρουν βελτίωση της
γνώσης του φαινομένου σε ευρωπαϊκό
επίπεδο·
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Or. pl

Τροπολογία 29
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. θεωρεί απαραίτητο να διοργανωθούν
στις αντίστοιχες χώρες πεδία διαλόγου, 
να γίνει αναθεώρηση παραδοσιακών
νομικών προτύπων, να αποτελέσει ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων αντικείμενο των 
μαθημάτων του σχολείου και να προαχθεί 
η συνεργασία με γυναίκες που δεν έχουν 
υποστεί ακρωτηριασμό·

Or. de

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ζητεί να συνεργαστούν η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη, στο όνομα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
ακεραιότητας του ατόμου, της ελευθερίας
της συνείδησης και του δικαιώματος
στην υγεία, για την εναρμόνιση των
υφιστάμενων νομικών διατάξεων και, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές αποδειχθούν 
ακατάλληλες, για την επεξεργασία νέας 
σχετικής νομοθεσίας·

Or. es
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Τροπολογία 31
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητά από το Συμβούλιο και από την 
Επιτροπή να απευθύνουν έκκληση προς
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά 
με τους ΑΓΓΟ ή να τις εντάξουν στις 
νομοθετικές διατάξεις που τιμωρούν τις 
σοβαρές σωματικές βλάβες, ευνοώντας την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
φαινομένου μέσω της σωστής γνώσης 
αυτού εκ μέρους των επαγγελματικών 
μορφών (κοινωνικοί παράγοντες, 
εκπαιδευτικοί, δυνάμεις της αστυνομίας, 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας),
προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
περιπτώσεις, και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ 
των νομοθεσιών των 27 χωρών της 
Ένωσης·

10. ζητά από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τους ΑΓΓΟ ή να τις 
εντάξουν στις νομοθετικές διατάξεις που 
τιμωρούν τις σοβαρές σωματικές βλάβες, 
ευνοώντας την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του φαινομένου μέσω της 
σωστής γνώσης αυτού εκ μέρους των 
επαγγελματικών μορφών (κοινωνικοί
παράγοντες, εκπαιδευτικοί, δυνάμεις της 
αστυνομίας, επαγγελματίες του κλάδου της 
υγείας), προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
περιπτώσεις, και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ 
των νομοθεσιών των 27 χωρών της 
Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 32
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητά από το Συμβούλιο και από την 
Επιτροπή να απευθύνουν έκκληση προς
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά 
με τους ΑΓΓΟ ή να τις εντάξουν στις
νομοθετικές διατάξεις που τιμωρούν τις 
σοβαρές σωματικές βλάβες, ευνοώντας την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 

10. ζητά από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τους ΑΓΓΟ ή να τις 
εντάξουν στις νομοθετικές διατάξεις που 
τιμωρούν τις σοβαρές σωματικές βλάβες, 
ευνοώντας την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του φαινομένου μέσω της 
σωστής γνώσης αυτού εκ μέρους των 
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φαινομένου μέσω της σωστής γνώσης 
αυτού εκ μέρους των επαγγελματικών 
μορφών (κοινωνικοί παράγοντες, 
εκπαιδευτικοί, δυνάμεις της αστυνομίας, 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας),
προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
περιπτώσεις, και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ 
των νομοθεσιών των 27 χωρών της 
Ένωσης·

επαγγελματικών μορφών (κοινωνικοί
παράγοντες, εκπαιδευτικοί, δυνάμεις της 
αστυνομίας, επαγγελματίες του κλάδου της 
υγείας), προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
περιπτώσεις, και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ 
των νομοθεσιών των 27 χωρών της 
Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 33
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητά από το Συμβούλιο και από την 
Επιτροπή να απευθύνουν έκκληση προς τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τους 
ΑΓΓΟ ή να τις εντάξουν στις νομοθετικές 
διατάξεις που τιμωρούν τις σοβαρές 
σωματικές βλάβες, ευνοώντας την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
φαινομένου μέσω της σωστής γνώσης 
αυτού εκ μέρους των επαγγελματικών 
μορφών (κοινωνικοί παράγοντες, 
εκπαιδευτικοί, δυνάμεις της αστυνομίας, 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας),
προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
περιπτώσεις, και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ 
των νομοθεσιών των 27 χωρών της 
Ένωσης·

10. ζητά από το Συμβούλιο και από την
Επιτροπή να απευθύνουν έκκληση προς τα
κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τους
ΑΓΓΟ ή να τις εντάξουν στις νομοθετικές
διατάξεις που τιμωρούν τις σοβαρές
σωματικές βλάβες, εφόσον οι πρακτικές 
αυτές εφαρμόσθηκαν εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευνοώντας την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
φαινομένου μέσω της σωστής γνώσης 
αυτού εκ μέρους των επαγγελματικών 
μορφών (κοινωνικοί παράγοντες, 
εκπαιδευτικοί, δυνάμεις της αστυνομίας, 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας),
προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 
περιπτώσεις, και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ 
των νομοθεσιών των 27 χωρών της 
Ένωσης·

Or. de
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Τροπολογία 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν
στους γενικούς γιατρούς, στους γιατρούς 
και στις υγειονομικές ομάδες των 
νοσοκομείων την υποχρέωση να 
αναφέρουν τους ακρωτηριασμούς 
γεννητικών οργάνων των γυναικών στις 
υγειονομικές αρχές και/ή στην αστυνομία· 

Or. en

Τροπολογία 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί τα κράτη μέλη είτε να
επιβάλουν ειδικές νομικές διατάξεις για
τον ακρωτηριασμό των γεννητικών
οργάνων των γυναικών είτε να εγκρίνουν 
τέτοιους νόμους, και να διώκουν ποινικά 
κάθε πρόσωπο που διεξάγει 
ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. ζητεί όχι μόνο να διώκονται ποινικά
οι γιατροί που εκτελούν ακρωτηριασμό 
γεννητικών οργάνων σε νεαρές γυναίκες 
και κορίτσια, αλλά και να τους αφαιρείται 
η άδεια άσκησης επαγγέλματος·

Or. en

Τροπολογία 37
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητά να καθιερωθεί στις ευρωπαϊκές 
οδηγίες για τη μετανάστευση η πρόβλεψη 
του αδικήματος για όποιον διαπράττει 
ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, 
καθώς και πρόβλεψη των κατάλληλων 
κυρώσεων για τους ενόχους του 
αδικήματος αυτού·

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη μέλη να διώκουν, να καταδικάζουν
και να τιμωρούν αυτές τις πρακτικές,
εφαρμόζοντας μια ευρεία στρατηγική που 
θα λαμβάνει υπόψη τη νομική και 
κοινωνική διάσταση και τη διάσταση της 
υγείας, καθώς και την ενσωμάτωση του 
πληθυσμού των μεταναστών· ζητά ιδίως
να καθιερωθεί στις ευρωπαϊκές οδηγίες για
τη μετανάστευση η πρόβλεψη του
αδικήματος για όποιον διαπράττει
ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, 
καθώς και πρόβλεψη των κατάλληλων
κυρώσεων για τους ενόχους του
αδικήματος αυτού·

Or. es

Τροπολογία 38
Esther De Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητά να καθιερωθεί στις ευρωπαϊκές 
οδηγίες για τη μετανάστευση η πρόβλεψη 
του αδικήματος για όποιον διαπράττει 
ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, 
καθώς και πρόβλεψη των κατάλληλων 
κυρώσεων για τους ενόχους του 
αδικήματος αυτού·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να
καθιερώσουν πρόβλεψη του αδικήματος 
για όποιον διαπράττει ακρωτηριασμούς 
γεννητικών οργάνων, καθώς και πρόβλεψη 
των κατάλληλων κυρώσεων για τους 
ενόχους του αδικήματος αυτού·

Or. nl

Τροπολογία 39
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητά να καθιερωθεί στις ευρωπαϊκές 
οδηγίες για τη μετανάστευση η πρόβλεψη 
του αδικήματος για όποιον διαπράττει 
ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, 
καθώς και πρόβλεψη των κατάλληλων 
κυρώσεων για τους ενόχους του 
αδικήματος αυτού·

11. ζητά να καθιερωθεί στις ευρωπαϊκές 
οδηγίες για τη μετανάστευση η πρόβλεψη 
του αδικήματος για όποιον διαπράττει 
ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, 
καθώς και πρόβλεψη των κατάλληλων 
κυρώσεων για τους ενόχους του 
αδικήματος αυτού, εφόσον οι πρακτικές 
αυτές εφαρμόσθηκαν εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 40
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητά τη δημιουργία μονίμων τεχνικών 
πινάκων εναρμόνισης και σύνδεσης μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
κρατών μελών και των αφρικανικών 
οργάνων. Στη σύνθεση των πινάκων αυτών 
θα πρέπει να συμμετάσχουν ειδικοί στο 
θέμα και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων 
ευρωπαϊκών και αφρικανικών οργανώσεων 
γυναικών·

12. ζητά τη δημιουργία μονίμων τεχνικών 
πινάκων εναρμόνισης και σύνδεσης μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
κρατών μελών και των αφρικανικών 
οργάνων. Στη σύνθεση των πινάκων αυτών 
θα πρέπει να συμμετάσχουν ειδικοί στο 
θέμα και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων 
ευρωπαϊκών και αφρικανικών οργανώσεων 
γυναικών, ενώ θα πρέπει οι πληθυσμιακές 
ομάδες να συμμετάσχουν και να 
συνεργαστούν σε αυτό και να ληφθεί 
υπόψη η δική τους πραγματικότητα·

Or. es

Τροπολογία 41
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητά την κατηγορηματική απόρριψη 
της πρακτικής της «εναλλακτικής ένεσης» 
και άλλων εναλλακτικών μεθόδων που 
προτείνονται ως μέση λύση μεταξύ της 
περιτομής της κλειτορίδας και του 
σεβασμού των παραδόσεων σε σχέση με 
την ταυτότητα·

13. ζητά την κατηγορηματική απόρριψη 
της πρακτικής της «εναλλακτικής ένεσης» 
και άλλων εναλλακτικών μεθόδων που 
προτείνονται ως μέση λύση μεταξύ της 
περιτομής της κλειτορίδας και του 
σεβασμού των παραδόσεων σε σχέση με 
την ταυτότητα, γιατί αυτό απλά θα 
ισοδυναμούσε με τη δικαιολόγηση και 
αποδοχή της πρακτικής του 
ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων 
στην επικράτεια της Ένωσης·

Or. es
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Τροπολογία 42
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητά την κατάργηση των ΑΓΓΟ με την 
εφαρμογή πολιτικών στήριξης και 
ενσωμάτωσης για τις γυναίκες και τους 
οικογενειακούς πυρήνες οι οποίοι είναι 
φορείς παραδόσεων που περιλαμβάνουν
τους ΑΓΓΟ προκειμένου, με την 
αυστηρότητα των νόμων και σε πλαίσιο
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, να καταστεί επιτέλους 
δυνατή η κατάργηση μιας τόσο 
αποτρόπαιας πρακτικής·

14. ζητά την κατάργηση των ΑΓΓΟ με την 
εφαρμογή πολιτικών στήριξης και 
ενσωμάτωσης για τις γυναίκες και τους 
οικογενειακούς πυρήνες οι οποίοι είναι 
φορείς παραδόσεων που περιλαμβάνουν
τους ΑΓΓΟ προκειμένου να 
προστατευτούν οι γυναίκες από κάθε 
μορφή κακομεταχείρισης και βίας με την 
αυστηρότητα των νόμων, τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου
και του δικαιώματος στον σεξουαλικό 
αυτοπροσδιορισμό·

Or. de

Τροπολογία 43
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. επαναλαμβάνει ότι οι λόγοι που
αναφέρουν πολλές πληθυσμιακές ομάδες
για τη διατήρηση παραδοσιακών
πρακτικών που βλάπτουν την υγεία των 
γυναικών και των κοριτσιών στερούνται 
οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης, ενώ 
δεν έχουν θρησκευτική προέλευση που θα 
δικαιολογούσε την εφαρμογή τους· 

Or. es
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Τροπολογία 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί τα κράτη μέλη
-να θεωρούν αξιόποινη πράξη κάθε
ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων
γυναικών ανεξάρτητα από το εάν υπήρχε
κάποιου είδους συναίνεση της εν λόγω
γυναίκας ή όχι, και να τιμωρούν όποιον
βοηθά, παροτρύνει, συμβουλεύει ή
υποστηρίζει ένα πρόσωπο στην εκτέλεση 
μιας τέτοιας πράξης στο σώμα μιας 
γυναίκας, μιας νεαρής γυναίκας ή ενός 
κοριτσιού,
- να διώκουν ποινικά κάθε κάτοικο που
διέπραξε την αξιόποινη πράξη του
ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων
μιας γυναίκας, να τον προσάγουν στα
δικαστήρια και να τον τιμωρούν, ακόμη 
και αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε 
εκτός των συνόρων τους
(εξωεδαφικότητα της αξιόποινης 
πράξης),
- να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα που θα
δίνουν τη δυνατότητα στους δικαστές ή
τους εισαγγελείς να λαμβάνουν μέτρα
πρόληψης και προστασίας, όταν τους
γνωστοποιούνται περιπτώσεις γυναικών ή
κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο
ακρωτηριασμού· 

Or. es

Τροπολογία 45
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν
διοικητικές διατάξεις για τα κέντρα
υγείας, τα ιατρικά επαγγέλματα και τους
κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και
κώδικες δεοντολογίας, επαγγελματικούς
κανονισμούς και κώδικες, προκειμένου
όσοι εργάζονται στον χώρο της υγείας, οι 
κοινωνικοί λειτουργοί, οι δάσκαλοι και οι 
καθηγητές των σχολείων και οι 
παιδαγωγοί να κοινοποιούν τις 
περιπτώσεις που γνωρίζουν ή και τα 
πρόσωπα που κινδυνεύουν και χρήζουν 
προστασίας, επίσης δε να προσφέρουν 
έργο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 
των οικογενειών χωρίς αυτό να σημαίνει 
παραβίαση του επαγγελματικού 
απορρήτου·

Or. es

Τροπολογία 46
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί τα κράτη μέλη να
δρομολογήσουν με τη βοήθεια κρατικών
προγραμμάτων και κοινωνικών
υπηρεσιών μια στρατηγική πρόληψης για
τη θέσπιση κοινωνικών δράσεων για την
προστασία των ανήλικων γυναικών, που
δεν θα στιγματίζει τις κοινότητες των
μεταναστών, που θα προλαμβάνει αυτές
τις πρακτικές με την εκπαίδευση, την
παιδεία και την ευαισθητοποίηση των
πληθυσμιακών ομάδων που κινδυνεύουν, 
αλλά και των θυμάτων που τις 
υπέστησαν, βοηθώντας με την παροχή 
ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξης, 
κατά το δυνατόν με δωρεάν ιατρική 
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θεραπεία αποκατάστασης· επίσης, ζητεί 
από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ότι 
η απειλή ή ο κίνδυνος ακρωτηριασμού 
των γεννητικών οργάνων μιας ανήλικης 
μπορεί να συνιστά λόγο που δικαιολογεί 
την παρέμβαση κρατικών υπηρεσιών, 
όπως προβλέπουν οι διατάξεις για την 
προστασία του παιδιού·

Or. es

Τροπολογία 47
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. καλεί τα κράτη μέλη να
επεξεργαστούν εγχειρίδια και οδηγίες για
όσους ασκούν επαγγέλματα σχετικά με
την υγεία, τους παιδαγωγούς και τους
κοινωνικούς λειτουργούς με σκοπό να
ενημερώσουν και να πληροφορήσουν με
σεβασμό, και ενδεχομένως με τη βοήθεια
διερμηνέων, τους γονείς για τους
τεράστιους κινδύνους του
ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών και για το γεγονός ότι 
τέτοιες πρακτικές συνιστούν ποινικό 
αδίκημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ακόμα, ζητεί να συνεργαστούν 
και να χρηματοδοτήσουν το έργο δικτύων 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
εργάζονται για την εκπαίδευση, την 
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση 
σχετικά με τον ακρωτηριασμό των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών σε 
στενή επικοινωνία με τις οικογένειες και 
τις κοινότητες·

Or. es
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Τροπολογία 48
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14στ. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν
ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες για
έναν αναλφάβητο πληθυσμό, ιδίως μέσω
των προξενείων των κρατών μελών στο
πλαίσιο της έκδοσης θεώρησης· θεωρεί
ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης πρέπει
να ενημερώνουν και κατά την άφιξη στη
χώρα υποδοχής για τους λόγους της δια 
νόμου απαγόρευσης, προκειμένου να 
κατανοήσουν οι οικογένειες ότι η 
απαγόρευση αυτής της παραδοσιακής 
πρακτικής δεν έχει σε καμία περίπτωση 
σκοπό να πλήξει τον πολιτισμό τους, αλλά 
συνιστά νομική προστασία για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια· θεωρεί ότι 
πρέπει να ενημερώνονται οι οικογένειες 
για τις ποινικές συνέπειες, στις οποίες 
μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ποινή 
φυλάκισης, σε περίπτωση που θα 
καταστεί δυνατό να αποδειχθεί ότι έγινε 
ακρωτηριασμός·

Or. es

Τροπολογία 49
Christa Prets

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ζητεί να βελτιωθεί η νομική θέση
των γυναικών και των κοριτσιών στις
χώρες όπου εφαρμόζεται ο
ακρωτηριασμός, προκειμένου να 
ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση, η ατομική 
πρωτοβουλία και η ευθύνη των γυναικών·
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Or. de
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