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B8-0577/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ 

(2017/2897(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα 

άρθρα 8, 19, 157, 216 και 218, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 23, 24, 25, 26 και 31 παράγραφος 1 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 

στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και 

τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των 

Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και 

Πεκίνο +20 (2015), 

– έχοντας υπόψη τις πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως δε εκείνες που 

αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, όπως ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση για την 

εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και τα 

πρωτόκολλά τους, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (στο 

εξής «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), 

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Μαρτίου 20111, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης2,  

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, 

για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών3, η οποία ορίζει και 

καταδικάζει την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά 

                                                 
1 ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10. 
2 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23. 
3 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37. 
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με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας 

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 

για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 20152, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-20153, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων 

εναντίον τους, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση 

απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας4,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική παρενόχληση και ο 

εκφοβισμός σε διαφορετικά πλαίσια, μεταξύ άλλων στην εργασία, συνιστούν πράξεις 

βίας κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί 

μια βάναυση μορφή διάκρισης και παραβίαση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία 

στην ενήλικη ζωή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ποσοστό έως 40% οι γυναίκες στην 

ΕΕ έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 

32 % του συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν ανώτερος ιεραρχικά, συνάδελφος ή 

πελάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % των γυναικών σε επαγγέλματα που απαιτούν 

προσόντα ή σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 61 % των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των 

υπηρεσιών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % 

των νέων γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) στην EU των 28 έχουν βιώσει 

κυβερνοπαρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση ή έχει πέσει θύμα ανεπιθύμητης παρακολούθησης με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σημαντικό βαθμό, η σεξουαλική παρενόχληση και ο 

εκφοβισμός δεν καταγγέλλονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι 

γυναίκες δεν υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με πράξεις βίας λόγω φύλου και 

σεξουαλικής παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25 % των γυναικών που δεν 

καταγγέλλουν τα περιστατικά σεξουαλικής βίας στην αστυνομία οδηγούνται σε αυτήν 

την απόφαση επειδή νιώθουν ντροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % αυτών δεν 

θέλουν να το μάθει κανείς και το 10 % πιστεύουν ότι η αστυνομία δεν θα μπορούσε να 

                                                 
1 ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57. 
2 ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329. 
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κάνει ή δεν θα έκανε τίποτα·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοχή και η αποδοχή της σεξουαλικής παρενόχλησης και 

κακοποίησης εξακολουθεί να υφίσταται σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη την 

ανησυχητική επικράτηση της τάσης να επιρρίπτεται η ευθύνη στο θύμα· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει τη βία με βάση το 

φύλο κατά των γυναικών ως τη βία που καταφέρεται εναντίον μιας γυναίκας επειδή 

είναι γυναίκα ή που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση έχει οριστεί στην οδηγία 

2004/113/ΕΚ ως «κάθε μορφή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είτε προφορική ή όχι είτε 

με πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 

αξιοπρέπειας 

 

ενός προσώπου, και, ιδίως, τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, 

εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος»· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση αντιβαίνουν 

στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και συνιστούν διάκριση λόγω 

φύλου· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα περί φύλου, ο σεξισμός, η σεξουαλική 

παρενόχληση και η κακοποίηση έχουν σωματικές, σεξουαλικές, συναισθηματικές και 

ψυχολογικές επιπτώσεις για το θύμα· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα 

στερεότυπα περί φύλου και ο σεξισμός, συμπεριλαμβανομένης της σεξιστικής 

ρητορικής μίσους, εντός και εκτός διαδικτύου, είναι οι βαθύτερες αιτίες κάθε μορφής 

βίας κατά των γυναικών· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκφοβισμός και η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο 

εργασίας, σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και στην πολιτική ζωή αποτελούν τόσο την 

αιτία όσο και συνέπεια της βίας με βάση το φύλο, των ανισοτήτων και των 

στερεοτύπων περί φύλου· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι ευθύνη όλων των μελών της 

κοινωνίας και απαιτεί την ενεργό συνεισφορά τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν 

εκπαιδευτικές εκστρατείες που θα απευθύνονται στους άνδρες και στις νεότερες γενεές, 

με στόχο τη συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών ως εταίρων, μέσω της πρόληψης 

και της σταδιακής εξάλειψης όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο καθώς και μέσω 

της προώθησης της χειραφέτησης των γυναικών· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται βία και παρενοχλήσεις στην πολιτική 

ζωή σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω βία συνιστά 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, 

συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες μπορούν να 

συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτική εκπροσώπηση·  
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης απευθύνει έκκληση για 

την ποινικοποίηση και την εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον των 

γυναικών και απαιτεί από τα Μέρη να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα 

για να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή 

σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση 

της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, 

υποβαθμιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό κλίμα, επισύρει ποινικές ή άλλες νομικές 

κυρώσεις· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, αλλά μόνο δεκαπέντε την έχουν κυρώσει μέχρι στιγμής· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή αναλυτικών στοιχείων ταξινομημένων ανά φύλο 

είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να χαραχτούν οι δέουσες πολιτικές 

καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης και προκειμένου να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους· 

Μηδενική ανοχή για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική κακοποίηση στην ΕΕ 

και καταπολέμηση αυτών 

1. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές σεξουαλικής βίας και σωματικής ή 

ψυχολογικής παρενόχλησης και αποδοκιμάζει την ευκολία με την οποία γίνονται 

ανεκτές, δεδομένου ότι πρόκειται για συστηματικές παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και σοβαρά εγκλήματα που πρέπει να τιμωρούνται ως τέτοια· τονίζει ότι 

πρέπει να δοθεί τέρμα στην ατιμωρησία και ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν θα είναι 

εξασφαλισμένη η δίωξη των δραστών· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, σύστημα συλλογής αναλυτικών στοιχείων που 

περιλαμβάνει ταξινόμηση βάσει ηλικίας και φύλου του δράστη, τη σχέση δράστη-

θύματος και περιλαμβάνει σεξουαλική παρενόχληση·  

3. καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν την σεξουαλική παρενόχληση σε όλες της τις 

μορφές και να εφαρμόσουν προληπτικές πολιτικές και εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μηδενική ανοχή θα γίνει ο 

κανόνας· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε απεμπλοκή της οδηγίας σχετικά με τις 

γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια· τονίζει την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στο θέμα 

αυτό· επισημαίνει ότι έλλειψη διαφορετικότητας και κλίμα διακρίσεων στον εργασιακό 

χώρο αυξάνουν τις πιθανότητες κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης·  τονίζει πόσο 

σημαντικό είναι συνεπώς να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 

λήψης αποφάσεων· 

5. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατεπειγόντως πρόταση οδηγίας για τη βία εναντίον 

των γυναικών, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία όλων των θυμάτων στο 

επίκεντρο της πρότασης· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση και την 
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οικοδόμηση ικανοτήτων της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών σε όλες τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με την παρενόχληση - εντός και εκτός διαδικτύου - και 

να μεριμνούν για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της σχετικής 

δίκης·  

7. επισημαίνει τον καίριο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν όλοι οι άνδρες, 

δεσμευόμενοι ότι θα αλλάξουν και θα θέσουν τέρμα σε όλες τις μορφές παρενόχλησης 

και σεξουαλικής βίας, τασσόμενοι εναντίον όλων εκείνων των συνθηκών και των 

δομών που καθιστούν δυνατές, ακόμη και με την αδράνειά τους, εκείνες τις 

συμπεριφορές που οδηγούν σε παρόμοιες πράξεις και δεσμευόμενοι να καταγγέλλουν 

κάθε μορφή καταχρηστικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς· 

8. επισημαίνει τη σημαντικότατη επιρροή του εκπαιδευτικού συστήματος και των μέσων 

ενημέρωσης σε σχέση με τις διαφορές μεταξύ των φύλων και, κατ’ αντιστοιχία, σε 

σχέση με επιλογές και με δικαιώματα που πρέπει να ασκούνται·  ζητεί συνεπώς από την 

Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη 

των στερεοτύπων και για την προαγωγή μιας ίσης πρόσβασης για όλους, ελεύθερης από 

στερεότυπα, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση· επισημαίνει ότι η διαφήμιση 

μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την αμφισβήτηση και την 

αντιμετώπιση στερεοτύπων καθώς και μοχλό κατά του ρατσισμού, του σεξισμού και 

των διακρίσεων, γεγονός που έχει ζωτική σημασία στις σημερινές πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες· 

9. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα 

υποχρεωτικά μαθήματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και 

τη σεξουαλική συναίνεση·  

Σεξουαλική παρενόχληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

10. καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής βίας και σωματικής ή 

ψυχολογικής παρενόχλησης· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο, να εκπονήσουν σχέδιο δράσης για τη μηδενική ανοχή και να 

εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής εναντίον όλων των μορφών παρενόχλησης η 

οποία θα περιλαμβάνει στέρεες και βιώσιμες υποστηρικτικές δομές για όλους όσους 

αναγκάστηκαν να υποστούν παρενόχληση οποιασδήποτε μορφής·  

11. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για όλες τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης 

που έφεραν στο φως τα μέσα ενημέρωσης και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του 

προς τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης· επισημαίνει ότι εάν τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ επιθυμούν να διαφυλάξουν το κύρος τους, είναι υποχρεωμένα 

να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης λόγω φύλου και σε οποιαδήποτε 

ενέργεια υπονομεύει την ισότητα των φύλων· 

12. ζητεί να συσταθεί επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα εξετάσουν την 

κατάσταση που επικρατεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την σεξουαλική 

παρενόχληση και κακοποίηση· διακηρύσσει την αποφασιστικότητά του να 

δρομολογήσει αμερόληπτη έρευνα για τα κρούσματα που έχουν καταγγελθεί και να 

επιβάλει τις αυστηρότερες δυνατές ποινές εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, ενώ 

ταυτόχρονα θα παρέχει υποστήριξη και νομικές συμβουλές στα θύματα, εάν αποδειχθεί 

ότι οι εν λόγω συμπεριφορές πρέπει να διωχθούν ποινικά·  
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13. καλεί τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου να αξιολογήσουν και, εάν κριθεί σκόπιμο, 

να αναθεωρήσουν τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εξέταση 

καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών 

και βουλευτών·  ζητεί την ενίσχυση της συμβουλευτικής επιτροπής για την 

παρενόχληση και την πρόληψή της στον χώρο εργασίας και τη σύσταση ειδικής ομάδας 

εργασίας για τη σεξουαλική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένου ενός νομικού 

συμβούλου και εκπροσώπων του ιατρικού προσωπικού, η οποία θα αναλάβει τη 

διερεύνηση υποθέσεων που έχουν επισήμως καταγγελθεί, τη διατήρηση εμπιστευτικού 

μητρώου καταχώρισης υποθέσεων σε βάθος χρόνου και την έγκριση εκείνων των 

μέτρων που εξασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο μηδενική ανοχή σε όλα τα επίπεδα 

του οργάνου· 

14. δηλώνει αποφασισμένο να παρέχει πλήρη στήριξη στα θύματα που κίνησαν διαδικασίες 

εντός του οργάνου ή/και στην τοπική αστυνομία, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη 

λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας ή διασφάλισης όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, και 

να εφαρμόζει πλήρως το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων και τη λήψη 

πειθαρχικών μέτρων· 

15. δηλώνει αποφασισμένο να καταστήσει υποχρεωτική, για όλους τους υπαλλήλους και 

βουλευτές, μια κατάρτιση με αντικείμενο τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στον χώρο 

εργασίας και τούτο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μηδενική ανοχή θα γίνει ο 

κανόνας· απαιτεί απόλυτη δέσμευση από ολόκληρο το όργανο σε ό,τι αφορά 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης με όλους τους βουλευτές και τις διοικητικές υπηρεσίες 

του και με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες που βρίσκονται στις πιο ευάλωτες θέσεις, 

όπως είναι οι ασκούμενοι, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί και οι 

συμβασιούχοι υπάλληλοι· ζητεί τη σύσταση θεσμικού δικτύου έμπιστων συμβούλων 

για τη στήριξη και την παροχή συμβουλών σε θύματα, σύμφωνα με την πρακτική που 

εφαρμόζει η Επιτροπή· 

° 

° ° 

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα εθνικά κοινοβούλια, 

στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 


