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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηην ενζφμάηφζη ηης διάζηαζης ηοσ θύλοσ ζηο έργο ηοσ Εσρφπαχκού 

Κοινοβοσλίοσ 

(2015/2230(INI)) 

Το Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ην άξζξν 8 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

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

Έλσζεο, 

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

ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (ΔΓΑ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 

1948, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1979 γηα ηελ εμάιεηςε φισλ 

ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW), 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Πεθίλνπ θαη ηελ Πιαηθφξκα Γξάζεο πνπ εγθξίζεθαλ 

ζηηο 15 επηεκβξίνπ 1995 απφ ηελ Σέηαξηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο, ηα 

ζπλαθφινπζα έγγξαθα απνηειεζκάησλ ησλ εηδηθψλ ζπλφδσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

Πεθίλν +5 (2000), Πεθίλν +10 (2005) θαη Πεθίλν +15 (2010) θαη ην έγγξαθν 

απνηειεζκάησλ ηεο δηάζθεςεο αλαζεψξεζεο Πεθίλν +20, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2015 γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, 

– έρνληαο ππφςε ην θνηλφ έγγξαθν εξγαζίαο, ηεο 21εο επηεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ: κεηακνξθψλνληαο ηηο δσέο ησλ 

θνξηηζηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ 2016-2020» 

(SWD(2015)0182), θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2015, 

ζρεηηθά κε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 2016-2020, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ζην νπνίν νξίδεηαη ην «θχιν» σο «νη θνηλσληθά δνκεκέλνη 

ξφινη, νη ζπκπεξηθνξέο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο κηα δεδνκέλε 

θνηλσλία ζεσξεί πξνζήθνπζεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο», 

– έρνληαο ππφςε ην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (2011-2020), ην 

νπνίν εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 5εο Μαξηίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δλίζρπζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ: Υάξηεο γηα ηα 
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δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ» (COM(2010)0078), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο επηεκβξίνπ 2010, κε ηίηιν 

«ηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 2010-2015» 

(COM(2010)0491), 

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

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

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

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ 2010-2015», 

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

θχισλ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2017, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Ηζφηεηα 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 

Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (EIGE) κε ηίηιν «Κνηλνβνχιηα πνπ ιακβάλνπλ 

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

δεκνζηεχηεθε ην 2011, 

– έρνληαο ππφςε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε – 2009
1
, ηεο 8εο Μαξηίνπ 2011 

ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε – 2010
2
, 

ηεο 13εο Μαξηίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε – 2011
3
 θαη ηεο 10εο Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν σο πξνο 

ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2013
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 13εο Μαξηίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο ηζφηεηαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηηο εξγαζίεο ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 22αο Απξηιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο εξγαζίεο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

                                                 
1
 ΔΔ C 341 E ηεο 16.12.2010, ζ. 35. 

2
 ΔΔ C 199 E ηεο 7.7.2012, ζ. 65. 

3
 ΔΔ C 251 E ηεο 31.8.2013, ζ. 1. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0050. 

5
 ΔΔ C 61 E ηεο 10.3.2004, ζ. 384. 

6
 ΔΔ C 244 E ηεο 18.10.2007, ζ. 225. 
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επηηξνπψλ θαη αληηπξνζσπεηψλ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 7εο Μαΐνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο / 

ησλ εζλψλ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 13εο Μαξηίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ – πνηφηεηα θαη ηζφηεηα
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κεηά ην 2015
4
, 

– 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 «Evaluation of the Strategy for Equality between 

Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing 

Platform for Action» (Αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2010-2015 σο ζπκβνιή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Πιαηθφξκαο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ), πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2014 απφ ην Θεκαηηθφ 

Σκήκα Γ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε κε ηίηιν «Gender Mainstreaming in Committees and 

Delegations of the European Parliament» (Δλζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο 

επηηξνπέο θαη ηηο αληηπξνζσπείεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ), πνπ δεκνζηεχζεθε 

ην 2014 απφ ην Θεκαηηθφ Σκήκα Γ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

– 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 Σκήκα 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 ΟΖΔ 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 Ηλζηηηνχησλ Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηήζηα έθζεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ην 2014 πνπ δεκνζηεχζεθε 

απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

                                                 
1
 ΔΔ C 184 E ηεο 8.7.2010, ζ. 18. 

2
 ΔΔ C 212 E ηεο 5.8.2010, ζ. 32. 

3
 ΔΔ C 251 E ηεο 31.8.2013, ζ. 11. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0218. 
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– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

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

ησλ Φχισλ (A8-0034/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην άξζξν 8 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ) νξίδεηαη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ σο νξηδφληηα αξρή 

θαη φηη ζην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) νξίδεηαη ε αξρή 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ σο αμία ηεο Έλσζεο·  

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ πεξηέρεη εηδηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηελ νξηδφληηα αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη φηη ζην άξζξν 6 ηεο ΔΔ 

αλαγλσξίδεηαη φηη ν Υάξηεο έρεη ην ίδην λνκηθφ θχξνο κε ηηο πλζήθεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο, ηνλ 

ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή έληαμε 

θαη ηε βησζηκφηεηα·  

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα ζηελ πνξεία επίηεπμεο ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζηελ ΔΔ θαη φηη κε ηνλ ξπζκφ απηφ ε ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα αξγήζεη 

αξθεηά λα επηηεπρζεί· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηε ζηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2016-2019, ε Δπηηξνπή αλέιαβε λα ζπλερίζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, κεηαμχ άιισλ, κέζσ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ππνβάζκηζε ζε έγγξαθν 

εξγαζίαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο δέζκεπζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ κεηά ην 2015· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν πέκπηνο ζηφρνο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

επίηεπμε ηζφηεηαο ησλ θχισλ έσο ην 2030· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη σο ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ λνείηαη «ε 

ελζσκάησζε νπηηθήο ηνπ θχινπ ζε θάζε πηπρή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ – πξνεηνηκαζία, 

ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, ησλ λνκηθψλ 

κέηξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δαπαλψλ – κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ»
1
· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ ΛΟΑΓΜΓ 

θαη ησλ αηφκσλ φισλ ησλ ηαπηνηήησλ θχινπ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πξέπεη λα απνηειεί 

πξνελεξγφ θαη αληελεξγφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ·  

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ δελ απνηειεί απφ 

κφλε ηεο ζηφρν πνιηηηθήο, αιιά βαζηθφ κέζν επίηεπμεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πάληα 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εηδηθέο ελέξγεηεο θαη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε 

                                                 
1
 SWD(2015)0278. 
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ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κία απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο είλαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο απνδίδνπλ ελ 

γέλεη ζεκαζία ζηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ (επί παξαδείγκαηη, ζην 

λνκνζεηηθφ ηνπο έξγν, ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηελ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ 

Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο ζρεδίσλ 

δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα), ελψ νξηζκέλεο επηηξνπέο δείρλνπλ κηθξφ ή κεδεληθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, απφ ηελ πξνεγνχκελε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν, ε αξκφδηα 

επηηξνπή έρεη αλαπηχμεη κηα πξαθηηθή ζηνρεπκέλεο ζπκβνιήο ζηηο εθζέζεηο άιισλ 

επηηξνπψλ κέζσ «ηξνπνινγηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ» (ΔΓΦ)· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2014
1
, ην 85% ησλ 

ηξνπνινγηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πνπ θαηαηέζεθαλ κεηαμχ 

Ηνπιίνπ 2011 θαη Φεβξνπαξίνπ 2013 ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ηειηθέο εθζέζεηο πνπ 

ελέθξηλα νη αξκφδηεο επί ηεο νπζίαο επηηξνπέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, γηα κηα 

επηθαηξνπνηεκέλε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην ΔΚ, ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν κεηά 

ηνλ Φεβξνπάξην 2013· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κεηά ην ςήθηζκα ηνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, θάζε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή νξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο σο 

ππεχζπλν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, κε απνηέιεζκα λα 

ζπγθξνηείηαη «ην δίθηπν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ»· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη, ζε κεηαγελέζηεξα ςεθίζκαηα γηα ην ίδην δήηεκα, δεηήζεθε ε ζπλερήο 

αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ θαη ε ζχζηαζε παξφκνηνπ δηθηχνπ ζηηο 

δηαθνηλνβνπιεπηηθέο αληηπξνζσπείεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δίθηπν ππνζηεξίδεηαη 

απφ έλα δίθηπν ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ ζηηο γξακκαηείεο ησλ επηηξνπψλ· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο 

ηνπ θχινπ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο πνιηηηθήο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ΠΓΠ (πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην) ζπλνδεχεηαη απφ 

θνηλή δήισζε ησλ ηξηψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία ζπκθψλεζαλ φηη «νη εηήζηεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη γηα ην ΠΓΠ 2014-2020 ζα 

πεξηιακβάλνπλ, εθφζνλ είλαη ζθφπηκν, ζηνηρεία πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηε δηάζηαζε 

ηνπ θχινπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζπλνιηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο Έλσζεο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

(θαη δηαζθαιίδεη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ)»· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη, παξά ηαχηα, ε ηζρχνπζα δέζκεπζε γηα ζπλέρηζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο 

ηνπ θχινπ θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ γπλαηθψλ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, δεδνκέλνπ φηη ε 

                                                 
1
 «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Δλζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο επηηξνπέο θαη ηηο αληηπξνζσπείεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ), Θεκαηηθφ Σκήκα 

Γ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 
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εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ βξίζθεηαη ζε κέηξηα επίπεδα θαη νη 

δεκνζηνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη εηδηθά ζηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην θχιν 

είλαη αλεπαξθείο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαλέλα απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ δελ ζπλεθηηκά ζε ζηαζεξή βάζε 

ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (EIGE) 

ζπζηάζεθε κε ζηφρν λα ζπκβάιεη θαη λα εληζρχζεη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο 

πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο εζληθέο πνιηηηθέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

EIGE έρεη αλαπηχμεη πιαηθφξκα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, θαζψο 

θαη γισζζάξην θαη ζεζαπξφ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

ζηήξημεο ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, ζην πξνζσπηθφ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο 

ΔΔ θαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ ζην έξγν ηνπο· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηελ ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζην πεξηερφκελν ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ φζν 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ, ησλ αλδξψλ θαη 

ησλ αηφκσλ φισλ ησλ ηαπηνηήησλ θχινπ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη θαη νη δχν δηαζηάζεηο ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο· 

Κ. 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, φπσο θαη φιεο ηηο άιιεο ηαπηφηεηεο θχινπ· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πινπνίεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο θχξηεο αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 2010-2015· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλα θνηλνβνχιην επαίζζεην ζηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ νθείιεη 

λα δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αληζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ 

θχισλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ βνπιεπηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηδίσο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ζηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα ζηάδηα πνιηηηθήο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θεθάιαηα θαη αλζξψπηλνη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη δελ αξθνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί πξαγκαηηθή πξφνδνο ζηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο 

ηνπ θχινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ·  

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπζηεκαηηθή θαη πεξηνδηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ αλά θχιν ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ αληηθηχπνπ ησλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη ζηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιπζε ηεο πξνφδνπ ζηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα δηεμαρζεί πεξηζζφηεξε έξεπλα 
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πνηφηεηαο εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ε ζεκαζία θαη ν 

αληίθηππνο ησλ εξγαιείσλ ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ πνιηηηθψλ, ζηα ςεθίζκαηα θαη ζηα λνκνζεηηθά θείκελα· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε βαζηθέο ζέζεηο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ 

νκάδσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, παξακέλεη ρακειή· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο 

ζπλήζσο πξνεδξεχνπλ ζε επηηξνπέο νη νπνίεο έρνπλ ιηγφηεξε ζρέζε κε ηε δηάζεζε 

πφξσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη, ην 

Κνηλνβνχιην πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζνκεξή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ θχισλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη άλδξεο πξέπεη λα 

δεζκεχνληαη λα πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα θαη φηη νη άλδξεο βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην έξγν 

ηνπο· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην δηαζέηεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή γηα λα 

πξνσζήζεη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη φηη 

απηή ε δνκή πξέπεη λα ζπληνληζηεί θαιχηεξα, λα εληζρπζεί θαη λα επεθηαζεί, κε 

αλαλεσκέλε πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή βνχιεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειφηεξνο 

βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε δηνξγαληθή ζπλεξγαζία ζρεηηθά κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ κπνξεί λα 

εηζαρζεί ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ ζα δηεπθφιπλε ην έξγν 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκβνιή εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ, φπσο 

είλαη νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη νξγαλψζεηο βάζεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη νη νκάδεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, νη δηεζλείο 

νξγαληζκνί, ν αθαδεκατθφο ρψξνο θαη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ην Κνηλνβνχιην γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ακνηβαίσλ αληαιιαγψλ κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πνπ εγθξίζεθε ην 2007 δεηνχζε ηε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο αλά 

δηεηία ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην έξγν ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· 

Γενική αξιολόγηζη ηος ςθιζηάμενος θεζμικού πλαιζίος  

1. εθηηκά φηη, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί κηα νπηηθή ηνπ θχινπ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξεο πηπρέο: ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο 

θαη ε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ· 

ζεκεηψλεη, επίζεο, φηη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ είλαη ε χπαξμε ζαθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο πνιηηηθήο· 
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2. επηζεκαίλεη φηη εληφο ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ δηάθνξα φξγαλα 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ, ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηθήο φζν θαη ζε επίπεδν εξγαζηαθνχ βίνπ: 

 – ε νκάδα πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε 

νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· 

 – ε επηηξνπή ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην έξγν ησλ άιισλ 

επηηξνπψλ θαη ησλ αληηπξνζσπεηψλ· 

 – ην δίθηπν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

 – νη ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ηζφξξνπεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ φζνλ αθνξά φιεο ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζην 

νξγαλφγξακκα·  

3. ζεσξεί ιππεξή ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ελνπνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ δηαθφξσλ νξγάλσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ή κε άιια ζεζκηθά 

φξγαλα (δελ πθίζηαηαη κεραληζκφο δηνξγαληθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ)· αλαιακβάλεη λα θαζηεξψζεη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ ζην ζεζκηθφ απηφ πιαίζην, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο, φπσο ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηζθφπεζε ησλ 

επηδφζεσλ· 

4. επαλαιακβάλεη ηε δέζκεπζή ηνπ λα εγθξίλεη ηαθηηθά θαη λα εθαξκφδεη ζρέδην 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κε 

γεληθφηεξν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ελζσκάησζεο ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο δηνίθεζεο·  

5. δεηεί ηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, 

ην νπνίν εθπξνζσπεί ηφζν ηηο επηηξνπέο φζν θαη ηηο δηαθνηλνβνπιεπηηθέο 

αληηπξνζσπείεο, θαη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο ηεο ελζσκάησζεο ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο· 

επηζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαία ε επξχηεξε θαη ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ βνπιεπηψλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην δίθηπν θαη δεηεί λα πξνζηεζνχλ βνπιεπηέο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζην δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε ζπκκεηνρή, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο επηηξνπέο θαη ηηο αληηπξνζσπείεο· 

6. ηνλίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ηνπ 2014 επί ηνπ δεηήκαηνο 

απηνχ, ην απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ ελζσκάησζε κηαο νπηηθήο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο είλαη ε ρξήζε δηαδηθαζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηηξνπέο· ηνλίδεη φηη νη άιιεο επηηξνπέο ζα 

πξέπεη λα ζηεξίμνπλ ην έξγν ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαη λα ην 

εθαξκφζνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο· 
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7. θαιεί ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΚ παξακέλεη ζηελ νκάδα θαζεθφλησλ ησλ βνεζψλ (AST)· 

δεηεί λα εθπνλείηαη ζε εηήζηα βάζε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, βάζεη δεδνκέλσλ αλά θχιν, ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ βνεζψλ, θαη λα δεκνζηνπνηείηαη ε ζρεηηθή έθζεζε· 

8. δεηεί λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηνηθεηηθνί θξαγκνί θαη 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 ζεηηθή δξάζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απμεζεί ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ηνπ 

ππνεθπξνζσπνχκελνπ θχινπ ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ είηε άλδξεο είηε 

γπλαίθεο· θαιεί ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο επζχλεο ηνπο ζην ζέκα ηεο 

πξνψζεζεο ησλ γπλαηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ε εμνπζία λα πξνζιακβάλνπλ, λα επηιέγνπλ 

θαη λα πξνηείλνπλ ππνςεθίνπο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπο· 

9. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη νη ζηφρνη γηα ηελ ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ 

ζην αλψηεξν θαη κεζαίν επίπεδν δηνίθεζεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Πξνεδξείν ην 2006 

(έθζεζε Kaufmann) δελ επηηεχρζεθαλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 2009 νχηε έρνπλ 

επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα· ζεκεηψλεη φηη νη ελ ιφγσ ζηφρνη επηβεβαηψζεθαλ 

κεηαγελέζηεξα απφ ηελ νκάδα πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα γηα ηα επφκελα έηε· δεηεί λα ιεθζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη κεγάιεο 

εκβέιεηαο κέηξα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ελ ιφγσ ζηφρνη ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

εληφο ηνπ ζπληνκφηεξνπ δπλαηνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ· 

10. ζεκεηψλεη φηη ε νκάδα πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην Κνηλνβνχιην θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ· θαιεί ηελ νκάδα πςεινχ επηπέδνπ, κε ηε ζηήξημε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ, λα ππνβάιεη νινθιεξσκέλν ράξηε πνξείαο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 

ζηνλ νπνίν ζα ππνδεηθλχνληαη ηξφπνη γηα λα απμεζεί ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο κεζαίεο θαη αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζην 40% κέρξη ην 2020· θαιεί ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαη ηηο πνιηηηθέο νκάδεο λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν λα 

πξνηείλνπλ κηα γπλαίθα θαη έλαλ άλδξα γηα ηηο ζέζεηο πξντζηακέλνπ κνλάδαο φηαλ 

θελψλνληαη· 

11. εθηηκά φηη ν κφληκνο εηζεγεηήο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, κφιηο 

δεκηνπξγεζεί ε ελ ιφγσ ζέζε, ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νκάδα πςεινχ 

επηπέδνπ γηα λα δηαζθαιίδεη φηη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο 

ηνπ θχινπ φζνλ αθνξά ηε Γξακκαηεία θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

12. θαιεί ηηο πνιηηηθέο νκάδεο λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν λα πξνηείλνπλ κηα γπλαίθα θαη 

έλαλ άλδξα γηα ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ζηηο επηηξνπέο θαη ηηο νκάδεο· 

13. ζεκεηψλεη φηη ε ίζε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ ζε θάζε επηηξνπή είλαη επηζπκεηή, ζηνλ 

βαζκφ πνπ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο· θαιεί ηηο πνιηηηθέο νκάδεο λα εμεηάζνπλ ην 

ελδερφκελν λα πξνηείλνπλ σο κέιε βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηνπ 

ππνεθπξνζσπνχκελνπ θχινπ ζε θάζε επηηξνπή, κε ηξφπν ζπληνληζκέλν· θαιεί ηηο 
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πνιηηηθέο νκάδεο λα πξνηείλνπλ ίζν αξηζκφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ βνπιεπηψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ σο ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε 

ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ· 

Επγαλεία ενζωμάηωζηρ ηηρ διάζηαζηρ ηος θύλος  

14. ηνλίδεη φηη ε πξαθηηθή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηξνπνινγηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

γλσκνδνηήζεηο, θαζψο νη ηξνπνινγίεο είλαη πην ζπλνπηηθέο, κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 

ηαρχηεξα θαη αθνξνχλ βαζηθά, ζπγθεθξηκέλα θαη νξηνζεηεκέλα δεηήκαηα· 

επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα επηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη ηελ 

πξαθηηθή απηή ησλ ηξνπνινγηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηνλ 

Καλνληζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ εηδηθφ ξφιν ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ 

Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζην πιαίζην ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ σο νξηδφληηαο αξρήο· δεηεί ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηηξνπψλ θαη 

νπζηαζηηθφ ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ θαη ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ νη εθζέζεηο λα απνθηήζνπλ κηα νπζηαζηηθή δηάζηαζε ηνπ θχινπ· ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ξφινο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ ζε θάζε επηηξνπή σο πξνο ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκβνιήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κέζσ 

ηξνπνινγηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαη γλσκνδνηήζεσλ, δεηεί 

δε λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ ζηε δηαδηθαζία ηξνπνινγηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε ζηελνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη 

ησλ αξκφδησλ επί ηεο νπζίαο επηηξνπψλ ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνινγίεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ έθζεζε 

ηεο αξκφδηαο επί ηεο νπζίαο επηηξνπήο· 

15. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, παξά ηε δηνξγαληθή δήισζε πεξί δηαζθάιηζεο 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πνπ πξνζαξηάηαη ζην ΠΓΠ, κέρξη ζηηγκήο 

δελ έρνπλ ιεθζεί κέηξα ζρεηηθά κε ηε ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ αλάγθε λα 

παξαθνινπζείηαη επηζηακέλσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο θνηλήο 

δήισζεο φζνλ αθνξά ηηο εηήζηεο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

δεηεί λα αλαηεζεί επίζεκνο ξφινο ζηελ αξκφδηα επηηξνπή θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ΠΓΠ·  

16. ηνλίδεη φηη ε ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ππφ κνξθή ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ θαη ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη απφ ηε 

δηαδηθαζία γηα ηε ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςε φηη ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ είλαη θάζε άιιν παξά ππαξθηή 

ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο 
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πνιηηηθήο· επηζεκαίλεη φηη, ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγεζεί εζσηεξηθφ δπλακηθφ γηα ηε ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ειεγθηηθφο ξφινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζε απηά ηα δεηήκαηα· επηζεκαίλεη φηη νη ζπλέπεηεο ησλ 

απνθάζεσλ πεξί δαπαλψλ θαη εζφδσλ έρνπλ δηακεηξηθά δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηηο 

γπλαίθεο θαη ζηνπο άλδξεο θαη ηνλίδεη φηη νη βνπιεπηέο ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ζα 

πξέπεη λα ζπλεθηηκνχλ ηνλ δηαθνξεηηθφ απηφ αληίθηππν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ· ηνλίδεη φηη ε ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην πιαίζην ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνάγεη ηε ινγνδνζία θαη ηε δηαθάλεηα σο πξνο ηε 

δέζκεπζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ππέξ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

17. ζεκεηψλεη φηη ε Δπηηξνπή έρεη αλαιάβεη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πξνζζέηνληαο παξακέηξνπο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο 

εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ θαη ζηηο αμηνινγήζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βειηίσζεο ηεο 

λνκνζεζίαο, θαη εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα εθπνλήζεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ Δπηηξνπή ην 2017·  

18. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα επαξθή δηάζεζε πφξσλ θαη ζε επίπεδν Κνηλνβνπιίνπ κε 

ζηφρν ηελ εθπφλεζε εθηηκήζεσλ επηπηψζεσλ σο πξνο ην θχιν θαη αλαιχζεσλ βάζεη 

θχινπ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλεί ζπζηεκαηηθά εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ σο πξνο ην 

θχιν γηα ηηο λέεο λνκνζεηηθέο ή πνιηηηθέο πξνηάζεηο βάζεη εκπεξηζηαησκέλεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ε ΔΔ πξναζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ· ηνλίδεη φηη απηνχ 

ηνπ είδνπο νη αλαιχζεηο θαη νη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη επαίζζεηεο 

ζηηο εκπεηξίεο ησλ ΛΟΑΓΜΓ· ηνλίδεη φηη νη επηηξνπέο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λα 

αμηνπνηνχλ ηφζν ηελ εζσηεξηθή φζν θαη ηελ εμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε άιισλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ 

ελεξγφ δξάζε ζηελ πξναγσγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ·  

19. θαιεί ην EIGE λα ππνβάιιεη ηαθηηθά πιεξνθνξίεο ζε θάζε επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνγξακκίδεηαη ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζε θάζε ηνκέα ράξαμεο πνιηηηθήο, θαη λα 

θαηαζηήζεη δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα θαη ηα εξγαιεία πνπ έρεη αλαπηχμεη, φπσο ε 

πιαηθφξκα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο 

αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ πνπ ζα απεπζχλεηαη επίζεο ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

θνηλνβνπιεπηηθνχο βνεζνχο· θαιεί ηελ Τπεξεζία Έξεπλαο λα δηεμάγεη ηαθηηθά 

ιεπηνκεξή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην Κνηλνβνχιην θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ 

έρεη απηφ σο αληηθείκελν· 

20. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 

(EIGE) εμαθνινπζεί πξνο ην παξφλ λα κελ έρεη αξθεηνχο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε 

φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ θαιείηαη λα εθηειεί θαη ηνλίδεη, επνκέλσο, φηη ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ EIGE ζχκθσλα κε ηελ επξεία 

εληνιή ηνπ· 

21. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία θαη ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν πνπ έρεη ε ρξήζε νπδέηεξεο απφ 

άπνςε θχινπ γιψζζαο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ· επαλαιακβάλεη φηη επηδνθηκάδεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Πξνεδξείνπ ζρεηηθά κε ηελ νπδέηεξε απφ άπνςε θχινπ 

γιψζζα θαη ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζή ηνπο, κε βάζε, κεηαμχ άιισλ, ηα εξγαιεία πνπ 
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αλαπηχζζνληαη απφ ην EIGE θαη ζε δηνξγαληθφ επίπεδν· δεηεί εηδηθή θαηάξηηζε ζηε 

ρξήζε νπδέηεξεο απφ άπνςε θχινπ γιψζζαο γηα ηηο ππεξεζίεο κεηάθξαζεο θαη 

δηεξκελείαο· 

22. ζεκεηψλεη φηη, ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο επηηξνπέο, 

επηζεκάλζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ ελζσκάησζε 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην έξγν ησλ επηηξνπψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

 – ε δηαλνκή βαζηθψλ εγγξάθσλ θαη ε ζπκπεξίιεςε δεηεκάησλ γηα ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ ζηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ πξνο αλάζεζε κειεηψλ· 

 – ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηε ρξήζε εηδηθήο νξνινγίαο θαη νξηζκψλ ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

 – ε πξνψζεζε ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ζρεδίσλ πξνηάζεσλ γηα λνκνζεζία θαη γηα κειινληηθέο ζπκθσλίεο· 

 – δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα βνπιεπηέο, πξνζσπηθφ, 

πνιηηηθνχο ζπκβνχινπο θαη βνεζνχο· 

θαη ζπληζηά ζεξκά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζην έξγν 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

23. ππελζπκίδεη φηη νη αμηνινγήζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ απαηηνχλ επίζεο ηε ιήςε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κέηξνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπλέρεηαο πνπ δίδεηαη, γηα λα αληηκεησπίδνληαη ην ζέκα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ζε θάζε πξνζπάζεηα· ππνγξακκίδεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα φπνπ δεη θαη λα αλαπηχζζεηαη ε 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, αλ δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε πξνφδνπ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ· 

24. δεηεί ηε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο νχησο ψζηε λα κπνξνχλ φζνη έρνπλ 

θαηαξηηζηεί ζε ζέκαηα ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην λα ιακβάλνπλ επίζεκε δηαπίζηεπζε, ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο· 

25. ζπληζηά ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλία λα ελζσκαηψζεη κηα ηζρπξφηεξε νπηηθή 

ηνπ θχινπ ζηηο εθζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηε ράξαμε πνιηηηθήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

26. ππνζηεξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλεο θαη ηαθηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, ε νπνία ζα δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο 

θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, απεπζπλφκελε ζε φιν ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πνπ εξγάδεηαη ζε ηνκείο ράξαμεο πνιηηηθήο, ελψ πην 

εθηεηακέλε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο κεζαίαο θαη 

αλψηεξεο βαζκίδαο, ηδίσο ζε πξντζηακέλνπο κνλάδσλ· δεηεί λα παξέρεηαη θαηάξηηζε 

ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηνπο βνπιεπηέο, ζηνπο 

θνηλνβνπιεπηηθνχο βνεζνχο θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ πνιηηηθψλ νκάδσλ· δεηεί ηε 

δηνξγάλσζε εθπαίδεπζεο εγεζίαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζηηο γπλαίθεο 



 

RR\1087273EL.doc 15/23 PE573.219v02-00 

 EL 

εκπεηξίαο ζε εγεηηθέο ζέζεηο· ζπληζηά ηα καζήκαηα θαηάξηηζεο λα πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πνιιαπιέο θαη δηαηνκεαθέο κνξθέο δηαθξίζεσλ· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε λα δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη ππεξεζίεο έρνπλ επίγλσζε ησλ επζπλψλ ηνπο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ζέκαηα 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, αζθάιεηαο θαη εγθαηαζηάζεσλ· πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή εηδηθψλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο επεκεξίαο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΛΟΑΓΜΓ· 

Ενζωμάηωζη ηηρ διάζηαζηρ ηος θύλος ζηο έπγο ηων επιηποπών  

27. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο δέζκεπζεο πεξί ππνβνιήο 

εθζέζεσλ αλά δηεηία ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην έξγν 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· γλσξίδεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην δίθηπν γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηεο ελζσκάησζεο 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθήο θαη ζπληζηά ην εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν ρξεζηκεχεη σο βάζε γηα ηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε λα απνηειεί κέζνδν ηεο 

εηήζηαο παξαθνινχζεζεο· 

28. ζεκεηψλεη φηη, ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ 

αλέθεξαλ θαηά θαλφλα φηη, ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ αζθνχλ πνιηηηθή, νη επηκέξνπο 

αλάγθεο κε βάζε ην θχιν ιακβάλνληαη ππφςε ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

εθζέζεηο, ηξνπνινγίεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, κειέηεο, αθξνάζεηο, απνζηνιέο θαη 

αληαιιαγέο απφςεσλ· 

29. ραηξεηίδεη ηηο εηδηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δηάθνξεο 

επηηξνπέο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

επηηξνπψλ δελ έρνπλ εγθξίλεη νχηε έρνπλ ζέζεη πξνο ζπδήηεζε έλα ζρέδην δξάζεο γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπο· ηνλίδεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

γηα ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα ζπλεξγάδνληαη κε φιεο ηηο επηηξνπέο θαη ηηο 

αληηπξνζσπείεο γηα λα αληαιιάζζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, θαη λα ζεζπίζνπλ κηα ζαθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, γηα ηελ 

έγθξηζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ απφ θάζε επηηξνπή θαη 

αληηπξνζσπεία· ζπληζηά θάζε επηηξνπή λα δηεμάγεη, αλά δηεηία, αθξφαζε ζρεηηθά κε 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο, ε νπνία ζα ζπκπίπηεη κε ηε ζχληαμε ηεο 

έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

30. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αμηνινγεζεί ελδειερψο ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηξφπνη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζηελφηεξε ζπκκεηνρή θαη ε απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ· ζπληζηά ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ δηθηχνπ ελζσκάησζεο ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ λα είλαη αθνζησκέλα ζηελ ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, 

αιιά ππνγξακκίδεη φηη δελ ρξεηάδεηαη θαη' αλάγθε λα είλαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, νχησο ψζηε ν αξηζκφο ησλ 

βνπιεπηψλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ λα είλαη 

κεγαιχηεξνο· ζπληζηά ηελ θαζηέξσζε ηαθηηθψλ επαθψλ θαη αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο θαη ηνπ δηθηχνπ· 
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31. ζπληζηά ην δίθηπν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ λα ζπκπξνεδξεχεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη έλα άιιν κέινο ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν ζα νξίδεηαη εθ 

πεξηηξνπήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ αθνξά φιεο ηηο επηηξνπέο· 

32. ζεσξεί φηη ν νξηζκφο κφληκνπ εηζεγεηή γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ 

ζα εληζρχζεη ηελ πθηζηάκελε δνκή, ζα εμαζθαιίζεη ζηαζεξφηεηα ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαη ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο θαη ζα θαζηεξψζεη κηα κφληκε ζρέζε κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

33. εθηηκά φηη πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί εζσηεξηθφο επνπηηθφο θνξέαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ θαη 

ησλ δξάζεσλ· δεηεί ηε δηαηχπσζε εηδηθψλ πεξηγξαθψλ θαζεθφλησλ γηα ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο 

επηηξνπέο· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα αμηνινγνχλ ζε εμακεληαία βάζε ηελ πξφνδν ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο επηηξνπέο θαη ηηο αληηπξνζσπείεο· 

Διοπγανική ζςνεπγαζία για ηη ζηήπιξη ηηρ ενζωμάηωζηρ ηηρ διάζηαζηρ ηος θύλος 

34. εθηηκά φηη ε ελίζρπζε ησλ δηνξγαληθψλ ζρέζεσλ ζα βειηηψζεη ηελ ηζφξξνπε 

εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο ηεο ΔΔ· ζεκεηψλεη φηη δελ έρεη αθφκα 

θαζηεξσζεί δηαξζξσκέλε ζπλεξγαζία γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ κε 

άιινπο ζεζκηθνχο εηαίξνπο, φπσο ε Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ην EIGE· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα πξνηείλεη θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ θαζηέξσζε δηνξγαληθήο ζπλεξγαζίαο 

φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, φπσο ηε ζπγθξφηεζε 

δηνξγαληθήο νκάδαο εξγαζίαο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα· 

35. ζπληζηά λα παξέρεη ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο δεδνκέλα ζε εηήζηα βάζε ζηελ 

νκάδα πςεινχ επηπέδνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα φζνλ αθνξά θαηαγγειίεο θαθνδηαρείξηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην Κνηλνβνχιην, ζε πιαίζην ζεβαζκνχ ηεο απφθαζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή 

θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ· 

36. ζεσξεί φηη ε αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε άιινπο νξγαληζκνχο ζα εληζρχζεη ηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ εθαξκνγή 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· δεηεί λα νξγαλσζνχλ ζε φια ηα επίπεδα 

αληαιιαγέο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε άιια ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο, φπσο ε 

Μνλάδα ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο Γπλαίθεο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

ΔΔ θαη ελδηαθεξφκελνη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ, φπσο φξγαλα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ΜΚΟ· ελζαξξχλεη 

ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαη ηε δηεθδίθεζε ηεο ππνζηήξημήο ηνπο γηα ηε δηνξγάλσζε εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ·  

37. δεηεί ε ΓΓ Πξνζσπηθνχ λα αληαιιάζζεη, γηα παξάδεηγκα κε ην Κνγθξέζν ησλ ΖΠΑ 

θαη ηνπο εζληθνχο θνξείο ηζφηεηαο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη 
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ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαζψο θαη ηερληθή βνήζεηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε 

ππνεθπξνζσπνχκελσλ θπιεηηθψλ θαη εζλνηηθψλ κεηνλνηηθψλ θνηλνηήησλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο βξαρππξφζεζκεο πξφζιεςεο θαη ζηνπο δηαγσληζκνχο ηεο EPSO· δεηεί λα 

ππάξμεη εζηίαζε ζηνπο αζθνχκελνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ πξσηνβνπιίεο θαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα λένπο, ηδίσο γηα γπλαίθεο, 

απφ ππνεθπξνζσπνχκελεο θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλνηηθέο νκάδεο· 

38. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα αλνηθηφ θαη δηαξθή δηάινγν κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζνχλ ηαθηηθέο αληαιιαγέο απφςεσλ, λα αληαιιάζζνληαη λέεο 

ηερληθέο θαη λα δίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο πνιηηηθνχ αληηθηχπνπ, κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε κηαο θνηλήο πξνζέγγηζεο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

ζπληζηά ηε δηνξγάλσζε ηαθηηθψλ δηαθνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

39. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ζ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ έρεη γίλεη δηεζλψο απνδεθηή σο ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. ηελ πξάμε σο ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ 

λνείηαη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, ησλ θαλνληζηηθψλ 

κέηξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δαπαλψλ, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

 

Ζ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ έρεη δηπιή δηάζηαζε: πξνβιέπεη ηφζν ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην πεξηερφκελν ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ φζν θαη 

ηελ θάιπςε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηνλ εθάζηνηε 

ηνκέα άζθεζεο πνιηηηθήο. Καη νη δχν δηαζηάζεηο –εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ θαη πεξηερφκελν 

πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ– πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο. 

 

Μνινλφηη νη αξηζκνί είλαη ζεκαληηθνί, πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί πψο ζρεηίδεηαη ην θχιν κε 

ην πεξηερφκελν ησλ κέηξσλ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο απφ 

ηα ελ ιφγσ κέηξα. Μηα πνιηηηθή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ δηαζθαιίδεη 

ηελ ηζφηηκε θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ πνιηηψλ, γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

 

Καηά παξάδνζε, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ε λνκνζεζία ζεσξνχληαη κέζα πνπ είλαη 

νπδέηεξα απφ πιεπξάο θχινπ, κε βάζε ην δεδνκέλν φηη κηα δεκφζηα πνιηηηθή σθειεί εμίζνπ 

φια ηα κέιε ηνπ θνηλνχ. 

Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζηελ θνηλσλία καο δνκηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ 

θχισλ. Μνινλφηη ζηηο λνκνζεζίεο νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε, νη 

γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα κελ έρνπλ ίζε πξφζβαζε θαη έιεγρν ησλ πφξσλ θαη ησλ κέζσλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαηαδεηθλχεη φηη ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα κηα νξζή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

Ενζωμάηωζη ηηρ διάζηαζηρ ηος θύλος ζηην ΕΕ  

Ζ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα, 

θνηλή αμία ηεο ΔΔ θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα 

αλάπηπμε, απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Απφ ην 1996, ε Δπηηξνπή δεζκεχηεθε λα αθνινπζεί «δηηηή πξνζέγγηζε» πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηελ παξάιιειε εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε, ηελ πξφιεςε ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θχισλ. Ακθφηεξεο νη πξνζεγγίζεηο ζπκβαδίδνπλ θαη θακία δελ 

κπνξεί λα είλαη ππνθαηάζηαηε ηεο άιιεο. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (Δπηηξνπή FEMM) απνηειεί ην θχξην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο 
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ηηο πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΔΚ.  

 

Ζ πξαθηηθή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο «ηξνπνινγηψλ ππέξ ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ» γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο εθζέζεηο άιισλ επηηξνπψλ εθαξκφζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ αξρή ηεο 7εο θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ θαη εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη 

κε επηηπρία. 

Απφ ην 2009 ζπγθξνηήζεθε δίθηπν βνπιεπηψλ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο επηηξνπέο ηνπ ΔΚ, θαζψο θαη πξφζζεην δίθηπν ζε επίπεδν 

πξνζσπηθνχ. Σν δίθηπν ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαη πξαγκαηνπνηείηαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ππνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο βνπιεπηέο ηνπ δηθηχνπ, ελψ 

αληαιιάζζνληαη θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. ην ηειεπηαίν λνκνζεηηθφ ζψκα νη αληηπξνζσπείεο 

δηφξηζαλ επίζεο βνπιεπηέο αξκφδηνπο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ. 

Κύπια ζςμπεπάζμαηα από ηα επωηημαηολόγια ζηα οποία απάνηηζαν οι βοςλεςηέρ ηος 

δικηύος 

ηφρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο βνπιεπηέο ηνπ δηθηχνπ, 

ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κέζα άζθεζεο πνιηηηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε θάζε επηηξνπή.  

ηελ απάληεζή ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην νη βνπιεπηέο ηνπ δηθηχνπ ελζσκάησζεο ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ αλαγλψξηζαλ νξηζκέλεο νξζέο πξαθηηθέο αιιά θαη νξηζκέλα 

πξνβιεκαηηθά δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ γηα 

ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ. 

Οη βνπιεπηέο ηνπ δηθηχνπ απάληεζαλ θαηά βάζε φηη πθίζηαληαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ιακβάλνληαλ ππφςε νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο βάζεη θχινπ ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο ζε εθζέζεηο, ηξνπνινγίεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, κειέηεο θαη 

αληαιιαγέο απφςεσλ. Ο βαζκφο ζπλεθηίκεζεο εκθαλίδεη κεγάιεο δηαθνξέο θαζψο ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαιακβάλεηαη θακία δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ δεδνκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζε πνιινχο ηνκείο πνιηηηθήο ε ελζσκάησζε 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, φρη κφλν εθαξκφδεηαη, αιιά ζεσξείηαη θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ βνπιεπηψλ επηζεκαίλνπλ κειινληηθά ζέκαηα ζηα νπνία ε δηάζηαζε ηνπ 

θχινπ ιακβάλεηαη ππφςε ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ε επηηξνπή, φπσο 

εθζέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθζέζεσλ πινπνίεζεο), αθξνάζεηο, κειέηεο, ε δηαδηθαζία 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε εηήζηα δηαδηθαζία απαιιαγήο. 

 

Γπζηπρψο, φζνλ αθνξά ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηνπο βξαρππξφζεζκνπο 

θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο Δπηηξνπήο, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ επηηξνπψλ δελ έρεη 

εγθξίλεη νχηε έρεη ζπδεηήζεη ζρέδην δξάζεο. Μέρξη ζηηγκήο κία επηηξνπή θαη κία 

ππνεπηηξνπή ελέθξηλαλ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ελψ κηθξφο αξηζκφο 

επηηξνπψλ ζπδεηά ην ζπγθεθξηκέλν ελδερφκελν.  

 

Χζηφζν, πνιινί βνπιεπηέο ηνπ δηθηχνπ ππνγξάκκηζαλ φηη παξά ηελ έιιεηςε ζρεδίνπ δξάζεο, 

ζηελ επηηξνπή ηνπο ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ πξνσζείηαη θαη ηεξείηαη ζηηο 

εξγαζίεο ηνπο, παξαζέηνληαο σο παξαδείγκαηα ηελ ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, ηηο επαθέο κε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηελ έγθξηζε ηξνπνινγηψλ ππέξ ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ. Οη ζηαηηζηηθέο θαη ε θαηάξηηζε αλαθέξζεθαλ σο 
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ελέξγεηεο γηα ηε ζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ. 

 

Πνιιέο επηηξνπέο αλαθέξνπλ φηη πνιινί βνπιεπηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ελζσκάησζε 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βνπιεπηψλ πνπ είλαη επίζεο κέιε ηεο 

επηηξνπήο FEMM· άιιεο επηηξνπέο επεζήκαλαλ φηη κφλν νη βνπιεπηέο ηνπ δηθηχνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, ελψ κία επηηξνπή θαηάξηηζε 

θαηάινγν ειέγρνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ. Όζνλ αθνξά ην 

πξνζσπηθφ, ιίγεο κφλν επηηξνπέο αλαθέξνπλ φηη ην πξνζσπηθφ ηεο επηηξνπήο έρεη ιάβεη 

θαηάξηηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο 

ηνπ θχινπ. 

 

Απφ ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ ηαθηηθή αληαιιαγή θαη δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε βνπιεπηέο θαη πξνζσπηθφ, πξνέθπςε φηη ζπρλά 

δελ δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο. Όζνλ αθνξά ηα εξγαιεία πνπ πξνσζνχλ θαιχηεξα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, φινη νη βνπιεπηέο ηνπ δηθηχνπ επηζεκαίλνπλ σο ζεκαληηθά εξγαιεία ηελ 

θαηάξηηζε, ηε ρξήζε ζηνηρείσλ αλά θχιν θαη ηηο εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ σο πξνο ην θχιν. Σν 

πνζνζηφ ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ επηηξνπψλ θαη 

είλαη απφ πνιχ ρακειφ κέρξη πςειφ. Οη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ σο πξνο ην θχιν 

επηζεκάλζεθαλ ηδηαίηεξα σο εξγαιείν πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε ζέζπηζε θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηθαλψλ λα ππεξβνχλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά νη 

πνιίηεο ηεο ΔΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, φζνλ αθνξά ηδίσο ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο 

ησλ γπλαηθψλ, ελψ επηζεκάλζεθε επίζεο φηη νη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ κέξνο κηαο γεληθφηεξεο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα 

ζρέδην πξάμεο επεξεάδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή ησλ ηξνπνινγηψλ ππέξ ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ, ζεσξείηαη νξζή πξαθηηθή αιιά πξέπεη λα βειηησζεί: ε δηαδηθαζία πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζηνλ Καλνληζκφ θαη πξέπεη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο επηηξνπήο 

FEMM θαη ηνπ βνπιεπηή πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή, κεηαμχ άιισλ θαη ζην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο ησλ ηξνπνινγηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηε δήισζε «ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ελζσκαηψζεθε ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ», βξηζθφηαλ ζε πνιχ ρακειή ζέζε ζε φιεο ηηο 

απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε Δπηηξνπή δήηεζε γλσκνδφηεζε ή ζηήξημε απφ 

άιιεο επηηξνπέο ή φξγαλα ζην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο αλάιπζεο ή ιήςεο απφθαζεο κε 

γλψκνλα ηελ πην ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ, νη απαληήζεηο είλαη θαηά βάζε 

αξλεηηθέο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.  

Δομή και διοπγανικέρ ζσέζειρ 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην νηθνδφκεζε ζηαδηαθά κηα δνκή ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο 

ηνπ θχινπ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θάζε κεκνλσκέλνπ νξγάλνπ απνηειεί ζεηηθφ βήκα, 

σζηφζν ε ζπλνιηθή εηθφλα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ε έιιεηςε αιιειεπίδξαζεο θαίλεηαη 

λα ππνλνκεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ην πιαίζην απηφ, ε εηζεγήηξηα πξφηεηλε ηε ιήςε δέζκεο κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 
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ελίζρπζε θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

πθηζηάκελεο δνκήο ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ε ζπγθξφηεζε ζηαζεξνχ δηνξγαληθνχ δηθηχνπ:  

 ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζνχλ 

ηαθηηθέο αληαιιαγέο απφςεσλ θαη επαθέο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

 ζηαζεξή ζρέζε κε ηελ νκάδα πςεινχ επηπέδνπ ηνπ ΔΚ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα· 

 εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία ηνπ δηθηχνπ ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ·  

 θαζηέξσζε δηαξζξσκέλεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζεζκηθνχο εηαίξνπο, φπσο ε 

Δπηηξνπή θαη ην EIGE· 

 ζέζπηζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαηάιιεινπ πιαηζίνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· 

 δηνξηζκφο κφληκνπ εηζεγεηή γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ζηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο επηηξνπήο 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηνπ δηθηχνπ ελζσκάησζεο 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ·  

 ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηεο επηηξνπήο δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ επί ησλ πηπρψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ην θχιν (ζπλεθηίκεζε 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ).  

 

 

Πξνηεηλφκελν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 
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