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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο έκθεσης 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 Θ α) λαμβάνοντας υπόψη ότι, με στόχο 

τον εκφοβισμό και τον εξευτελισμό του 

εχθρού, ο βιασμός και η σεξουαλική βία 

χρησιμοποιούνται από όλα τα εμπόλεμα 

μέρη ως πολεμική τακτική και, επιπλέον, 

ότι η έμφυλη βία και η σεξουαλική 

κακοποίηση παρουσιάζουν επίσης 

δραματική αύξηση κατά τη διάρκεια 

συγκρούσεων· 

 

Τροπολογία  2 

Σχέδιο έκθεσης 

Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 Θ β) λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 

κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια 

συγκρούσεων μπορεί να θεωρηθεί ως 

συνέχιση των διακρίσεων που υφίστανται 

οι γυναίκες σε καιρό ειρήνης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις 

επιτείνουν τις προϋπάρχουσες μορφές 

διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς και τις εκ 

παραδόσεως άνισες σχέσεις εξουσίας 

μεταξύ των φύλων και ενέχουν για τις 

γυναίκες και τα κορίτσια αυξημένο 

κίνδυνο σεξουαλικής, σωματικής και 

ψυχολογικής κακοποίησης· 

 

Τροπολογία  3 
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Σχέδιο έκθεσης 

Επιμέρους τίτλος 3 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 Σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην 

αντιμετώπιση των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 

εγκλημάτων πολέμου  

 

Τροπολογία  4 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 α (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17α. καταδικάζει απερίφραστα τη 

συνεχιζόμενη χρήση του βιασμού και 

άλλων μορφών σεξουαλικής και έμφυλης 

βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών 

ως όπλου πολέμου· παροτρύνει όλες τις 

χώρες να αναπτύξουν προγράμματα 

εθνικών δράσεων προσαρμογής (ΕΔΠ) 

σύμφωνα με το ψήφισμα 1325 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 

παράλληλα με στρατηγικές για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών· ζητεί έναν συνολικό 

συμβιβασμό για να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· 

 

 

Τροπολογία  5 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 β (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17β. τονίζει ότι λήξη της σύγκρουσης 

δεν σημαίνει λήξη των βιαιοπραγιών 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

και ότι οι γυναίκες συχνά συνεχίζουν να 

υφίστανται τις σωματικές, ψυχολογικές 

και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
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βίας· 

 

Τροπολογία  6 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 γ (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17γ. ζητεί την ανάληψη δέσμευσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 

κατοχυρώνεται η ασφάλεια των γυναικών 

και των κοριτσιών αμέσως μόλις 

εκδηλώνεται οιαδήποτε κατάσταση 

επείγουσας ανάγκης ή κρίσης, με την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη 

βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη 

για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε 

καταστάσεις συγκρούσεων και σε 

μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, την 

ενίσχυση της λογοδοσίας και την 

προσαγωγή των δραστών των 

βιαιοπραγιών αυτών στα δικαστήρια και 

με την εξασφάλιση πρόσβασης στο 

πλήρες φάσμα υπηρεσιών σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης και 

ασφαλούς άμβλωσης για τα θύματα 

βιασμού σε περιβάλλον πολέμου· 

 

Τροπολογία  7 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 δ (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17δ. θεωρεί ότι οι γυναίκες θα πρέπει 

να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο 

στην πρόληψη των συγκρούσεων, την 

προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και στη δημοκρατική 

μεταρρύθμιση και τονίζει τη σημασία που 

έχει η συστηματική συμμετοχή των 

γυναικών ως ουσιώδες στοιχείο της 

ειρηνευτικής διαδικασίας και της 

ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· 
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ζητεί αυξημένη εκπροσώπηση των 

γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης 

αποφάσεων και σε όλους τους 

μηχανισμούς για την πρόληψη, τη 

διαχείριση και την επίλυση των 

συγκρούσεων, και  ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου στις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις, όπου είναι εφικτό· 

 

Τροπολογία  8 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 ε (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17ε. ζητεί τον διορισμό ειδικού 

εκπροσώπου για τη σεξουαλική βία στις 

συγκρούσεις, ομάδας εμπειρογνωμόνων 

και συμβούλων για την προστασία των 

γυναικών που θα συνεργάζεται με τις 

κυβερνήσεις και τις ειρηνευτικές 

αποστολές για την αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής βίας, καθώς και νέους 

μηχανισμούς για την παρακολούθηση και 

την καταγγελία της σεξουαλικής βίας στο 

πλαίσιο συγκρούσεων· 

 

Τροπολογία  9 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 στ (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17στ. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη 

μέλη και τις αρμόδιες διεθνείς αρχές να 

λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως 

επιβολή στρατιωτικών πειθαρχικών 

μέτρων και τήρηση της αρχής της 

ευθύνης, καθώς και παροχή εκπαίδευσης 

στα στρατεύματα και το προσωπικό που 

δραστηριοποιείται σε ειρηνευτικές και 

ανθρωπιστικές αποστολές σχετικά με την 

απαγόρευση όλων των μορφών 

σεξουαλικής βίας· 
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Τροπολογία  10 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 ζ (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17ζ. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς να υιοθετήσουν μια προοπτική 

ισότητας των φύλων, λαμβάνοντας, 

μεταξύ άλλων, υπόψη τις ειδικές ανάγκες 

των γυναικών και των κοριτσιών στα 

στρατόπεδα προσφύγων κατά τη διάρκεια 

του επαναπατρισμού και της 

επανεγκατάστασης και σε σχέση με την 

αποκατάσταση και ανασυγκρότηση μετά 

από συγκρούσεις, μέσω της χάραξης 

συγκεκριμένων στρατηγικών για τη 

σωματική ασφάλεια και τη βελτίωση των 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε 

προσοδοφόρες δραστηριότητες και την 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ιδίως 

υπηρεσίες υγείας·  
 

Τροπολογία  11 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 η (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17η. τονίζει την ιδιαίτερη προσοχή που 

πρέπει να δίνεται στη δικαστική εκτέλεση 

των οικονομικών, κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών δικαιωμάτων σε 

μεταβατικά πλαίσια, ιδίως για τις 

γυναίκες, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια 

συγκρούσεων και στο διάστημα μετά από 

συγκρούσεις είναι περισσότερο ευάλωτες· 

τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 

στον τομέα του κράτους δικαίου, 

προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης και 

μόνιμη αλλαγή μετά από συγκρούσεις και 

ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες 

απολαύουν πλήρως των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων τους· 
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Τροπολογία  12 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 17 θ (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 17θ. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αρνούνται να προμηθεύουν 

όπλα ή να παρέχουν οικονομική και 

πολιτική στήριξη σε κυβερνήσεις ή μη 

κρατικούς παράγοντες που παραβιάζουν 

το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ 

άλλων με τη διάπραξη βιασμών ή άλλων 

μορφών σεξουαλικής κακοποίησης των 

γυναικών και των κοριτσιών· 
 

Τροπολογία  13 

Σχέδιο έκθεσης 

Παράγραφος 18 α (νέα) 
 

Σχέδιο έκθεσης Τροπολογία 

 18α. τονίζει ότι υπάρχουν πολυάριθμες 

καταγγελίες από συναφή διεθνή όργανα 

για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων κατά 

γυναικών και κοριτσιών από το Νταές ή 

άλλους μη κρατικούς παράγοντες·  

σημειώνει ότι η διεθνής νομική κοινότητα 

αγωνίζεται να στοιχειοθετήσει τα 

εγκλήματα αυτά στο διεθνές ποινικό 

πλαίσιο· 
 

 


