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Δλζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην έξγν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

2015/2230(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος (άρθρο 170 παράγραθος 4 ηοσ Κανονιζμού) για ηην 

ανηικαηάζηαζη ηης μη νομοθεηικής πρόηαζης υηθίζμαηος A8-0034/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην ενζφμάηφζη ηης διάζηαζης 

ηοσ θύλοσ ζηο έργο ηοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2 θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην ηεο Σπλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ) θαη ην άξζξν 8 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 23 ηνπ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε Σχκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (ΔΣΓΑ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 

1948, 

– έρνληαο ππφςε ηε Σχκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1979 γηα ηελ εμάιεηςε φισλ 

ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο «θχιν» πνπ έδσζε ε Δπίηξνπνο Vĕra Jourová εμ 

νλφκαηνο ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2015
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην Δπξσπατθφ Σχκθσλν γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ (2011-2020), ην 

νπνίν εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, 

– έρνληαο ππφςε ην ππεξεζηαθφ έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Strategic 

engagement for gender equality 2016-2019» (Σηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ ηελ πεξίνδν 2016-2019) (SWD(2015)0278), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2017, 

                                                 
1
 Κνηλνβνπιεπηηθέο εξσηήζεηο, 3 Γεθεκβξίνπ 2015, (E-012868/2015) Απάληεζε ηεο θ. Jourová εμ νλφκαηνο ηεο 

Δπηηξνπήο, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 
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– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Ιλζηηηνχηνπ γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ 

(EIGE) κε ηίηιν «Advancing women in political decision-making – Way forward» 

(Πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ – Δπφκελα βήκαηα), πνπ 

δεκνζηεχζεθε ην 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ (EIGE) κε ηίηιν «Κνηλνβνχιηα πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνλ παξάγνληα θχιν: ζπλνιηθή αλαζθφπεζε θαιψλ πξαθηηθψλ», πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 2011, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Φεβξνπαξίνπ 1996 κε ηίηιν 

«Δλζσκάησζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζην 

ζχλνιν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηφρσλ» (COM(1996)0067), ζηελ νπνία ε 

Δπηηξνπή δεζκεχεηαη «λα πξνσζεζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ 

ζην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη απηφ ζε φια ηα επίπεδα», νξίδνληαο 

ζηελ νπζία ηελ αξρή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε κε ηίηιν «The EU Budget for Gender Equality» (Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ), πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2015 απφ 

ην Θεκαηηθφ Τκήκα Γ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ην ζεκείσκα κε ηίηιν «Guidance on the development of gender equality 

and the empowerment of women policies» (Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο γπλαίθεο), πνπ 

δεκνζηεχζεθε απφ ηε Μνλάδα ηνπ ΟΗΔ γηα ηηο γπλαίθεο ηνλ Μάην ηνπ 2014, 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν κε ηίηιν «Advances in EU Gender Equality: Missing the 

mark?» (Δμειίμεηο ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ ΔΔ: Με επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ;), πνπ 

δεκνζηεχζεθε ην 2014 απφ ην Γίθηπν Ιλζηηηνχησλ Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο, 

– έρνληαο ππφςε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη 

Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ:  

1. ηνλ νξηζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο ζηελ 

Έλσζε θαη ζπλαθή κέηξα ηεο Έλσζεο· 

2. ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε ηξίηεο ρψξεο· 

3. ηελ πνιηηηθή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξναγσγή ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε κεηαρείξηζή ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο· 

4. ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ βίαο θαη δηάθξηζεο πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν· 

5. ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη 

ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο· 

6. ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ 

άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ· 



 

AM\1088421EL.doc  PE579.739v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

7. ηελ ελζάξξπλζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ· 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή 

θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία θαη ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ιζφηεηαο 

ησλ Φχισλ (A8-0034/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 8 ηεο ΣΛΔΔ νξίδεη φηη «ε Έλσζε επηδηψθεη λα 

εμαιεηθζνχλ νη αληζφηεηεο θαη λα πξναρζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ» 

θαη φηη ην άξζξν 2 ηεο ΣΔΔ νξίδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

σο αμία ηεο Έλσζεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 23 ηνπ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ νξίδεη 

φηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη φηη ην άξζξν 6 ηεο 

ΣΔΔ αλαγλσξίδεη φηη ν Χάξηεο έρεη ην ίδην λνκηθφ θχξνο κε ηηο Σπλζήθεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, φπσο αλαγλσξίδεη ε Δπηηξνπή, βάζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ απνηειεί ην άξζξν 8 ηεο ΣΛΔΔ, ην νπνίν νξίδεη φηη «ζε φιεο ηηο 

δξάζεηο ηεο, ε Έλσζε επηδηψθεη λα εμαιεηθζνχλ νη αληζφηεηεο θαη λα πξναρζεί ε 

ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ»· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φιεο νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη 

λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα σθεινχλ εμίζνπ αγφξηα θαη θνξίηζηα, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο· 

1. είλαη απνθαζηζκέλν λα ππνζηεξίμεη εμίζνπ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζην πνιηηηθφ, 

επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ· 

2. δεηεί λα δεκηνπξγεζεί έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα, φπσο κέηξα γηα ηνλ ζπλδπαζκφ εξγαζίαο θαη 

ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη κέηξα ζεηηθήο δξάζεο· 

3. δελ πξνηίζεηαη λα ππεξβεί ηα πθηζηάκελα κέζα ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θπξσζέληεο επξσπατθνχο ράξηεο θαη 

Σπλζήθεο· 

4. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαιεηθζνχλ φια ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ· 

5. ζεσξεί φηη ε αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζε επίπεδν κεηαρείξηζεο θαη δηθαησκάησλ·  

6. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0548. 
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