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  EL 

Τροπολογία   1 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2015, για 

την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας 

των φύλων, 

Or. en 

 

Τροπολογία   2 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο 

εργασίας, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, με 

τίτλο «Ισότητα των φύλων και 

χειραφέτηση των γυναικών: 

μεταμορφώνοντας τις ζωές των 

κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις 

εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020» 

και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με το 

σχέδιο δράσης για την ισότητα των 

φύλων 2016-2020, 

Or. en 

 

Τροπολογία   3 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

— έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της διαγράφεται· 
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EL 

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

σχετικά με την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 

στο οποίο ορίζεται το «φύλο» ως «οι 

κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, οι 

συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι 

ιδιότητες τις οποίες μια δεδομένη 

κοινωνία θεωρεί προσήκουσες για τις 

γυναίκες και τους άνδρες», 

Or. pl 

 

Τροπολογία   4 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεση έρευνας της 

Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των 

πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της 

στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών 2010-2015», 

Or. en 

 

Τροπολογία   5 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τη μελέτη του EIGE με 

τίτλο «Κοινοβούλια που λαμβάνουν 

υπόψη τον παράγοντα φύλο: μια συνολική 

ανασκόπηση καλών πρακτικών», που 

δημοσιεύτηκε το 2011,  

Or. en 
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Τροπολογία   6 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και 

τις συστάσεις της έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 

των Φύλων (EIGE) με τίτλο 

«Κοινοβούλια που λαμβάνουν υπόψη τον 

παράγοντα φύλο: μια συνολική 

ανασκόπηση καλών πρακτικών», που 

δημοσιεύτηκε το 2011, 

Or. en 

 

Τροπολογία   7 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 

9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη 

στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 

20159 , 

διαγράφεται· 

___________  
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2015)0218. 

 

Or. pl 

 

Τροπολογία   8 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την έκθεσή του, της 
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EL 

1.12.2011, σχετικά με τη συμμετοχή των 

γυναικών στις διαδικασίες λήψης 

πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και 

ισότητα, 

Or. en 

 

Τροπολογία   9 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 

«Ενσωμάτωση της ισότητας των 

ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των 

ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών 

πολιτικών και στόχων» (COM(96)0067 

τελικό), στην οποία η Επιτροπή 

δεσμεύεται «να προωθηθεί η ισότητα 

μεταξύ των γυναικών και των ανδρών 

στο σύνολο των δράσεων και των 

πολιτικών και αυτό σε όλα τα επίπεδα», 

ορίζοντας στην ουσία την αρχή της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

Or. en 

 

Τροπολογία   10 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της 

ισότητας των φύλων έχει καίρια σημασία 

για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τη λειτουργία της 

δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους 

δικαίου και την οικονομική ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της 

ισότητας των φύλων έχει καίρια σημασία 

για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τη λειτουργία της 

δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους 

δικαίου και την οικονομική ανάπτυξη, την 

κοινωνική ένταξη και τη βιωσιμότητα· 
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  EL 

Or. en 

 

Τροπολογία   11 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται 

στασιμότητα στην πορεία επίτευξης της 

ισότητας των φύλων στην ΕΕ και ότι με 

τον ρυθμό αυτό η ισότητα των φύλων θα 

αργήσει αρκετά να επιτευχθεί· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία 

επίτευξης της ισότητας των φύλων στην 

ΕΕ έχει διακοπεί και το κεκτημένο της 

ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των 

γυναικών και την ισότητα των φύλων 

χρήζει προάσπισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   12 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται 

στασιμότητα στην πορεία επίτευξης της 

ισότητας των φύλων στην ΕΕ και ότι με 

τον ρυθμό αυτό η ισότητα των φύλων θα 

αργήσει αρκετά να επιτευχθεί· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τα ίδια 

πολιτικά και ατομικά δικαιώματα με τους 

άνδρες, ενώ η κοινωνική ή οικονομική 

τους κατάσταση είναι συχνά χειρότερη 

από αυτή των ανδρών, και ότι το 

δεδομένο αυτό πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη στις πολιτικές και νομικές πράξεις 

που έχουν επίδραση στην κατάστασή 

τους· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   13 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική 

δέσμευση για ισότητα των φύλων για την 

περίοδο 2016-2019 η Επιτροπή ανέλαβε να 

συνεχίσει τις ενέργειες για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

μεταξύ άλλων, μέσω διαδικασιών 

αξιολόγησης και παρακολούθησης· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική 

δέσμευση για ισότητα των φύλων για την 

περίοδο 2016-2019 η Επιτροπή ανέλαβε να 

συνεχίσει τις ενέργειες για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

μεταξύ άλλων, μέσω διαδικασιών 

αξιολόγησης και παρακολούθησης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει 

υποβαθμίσει τη στρατηγική της δέσμευση 

για ισότητα των φύλων μετά το 2015 σε 

ένα έγγραφο εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   14 

Eleonora Forenza 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος 

στόχος βιώσιμης ανάπτυξης συνίσταται 

στην επίτευξη ισότητας των φύλων έως 

το 2030· 

Or. en 

 

Τροπολογία   15 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

νοείται «η ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου σε κάθε πτυχή της 

παρέμβασης της ΕΕ - προετοιμασία, 

σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση 

και αξιολόγηση των πολιτικών, των 

διαγράφεται· 
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νομικών μέτρων και των προγραμμάτων 

δαπανών - με στόχο την επίτευξη 

ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών»10 

· 

___________  
10 SWD(2015)0278.  

Or. pl 

 

Τροπολογία   16 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

νοείται «η ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε κάθε πτυχή της παρέμβασης της 

ΕΕ - προετοιμασία, σχεδιασμός, 

υλοποίηση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών, των νομικών 

μέτρων και των προγραμμάτων δαπανών - 

με στόχο την επίτευξη ισότητας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών»10 · 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

νοείται «η ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε κάθε πτυχή της πολιτικής της ΕΕ 

- προετοιμασία, σχεδιασμός, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

πολιτικών, των νομικών μέτρων και των 

προγραμμάτων δαπανών - με στόχο την 

επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και 

ανδρών»10· 

___________ ___________ 
10 SWD(2015)0278. 10 SWD(2015)0278. 

Or. en 

 

Τροπολογία   17 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιώματα, 

τις οπτικές και την ευημερία των 

πληθυσμών LGBTIQ, και των ατόμων 
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όλων των ταυτοτήτων φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

πρέπει να αποτελεί εργαλείο πρόληψης 

και αντίδρασης για την επίτευξη της 

ισότητας των φύλων· 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   19 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί από 

μόνη της στόχο πολιτικής, αλλά βασικό 

μέσο επίτευξης της ισότητας των φύλων, 

πάντα σε συνδυασμό με άλλες 

συγκεκριμένες ενέργειες και πολιτικές που 

στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας 

των φύλων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου δεν πρέπει από 

μόνη της να αποτελεί στόχο πολιτικής, 

αλλά βασικό μέσο ευαισθητοποίησης 

όσον αφορά τις ανάγκες των γυναικών, 

κυρίως εκείνων που βρίσκονται σε 

δύσκολη κατάσταση 

Or. pl 

 

Τροπολογία   20 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές 

προσδίδουν εν γένει σημασία στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση των 

ζητημάτων που συνδέονται με το φύλο 

(επί παραδείγματι, στο πλαίσιο των 

νομοθετικών εργασιών, των επίσημων 

σχέσεων με την Επιτροπή Δικαιωμάτων 

των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, 

καθώς και της επεξεργασίας σχεδίων 

δράσης για την ισότητα), ενώ κάποιες 

επιτροπές δείχνουν μικρό ή μηδενικό 

ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα 

ζητήματα·  

Or. ro 

 

Τροπολογία   21 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 

προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η 

αρμόδια επιτροπή έχει αναπτύξει πρακτική 

στοχευμένης συμβολής στις εκθέσεις 

άλλων επιτροπών μέσω «τροπολογιών 

υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 

με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 201411 , το 

85 % των τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

που κατατέθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2011 και 

Φεβρουαρίου 2013 ενσωματώθηκαν στις 

τελικές εκθέσεις που ενέκριναν οι αρμόδιες 

επιτροπές· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 

προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η 

αρμόδια επιτροπή έχει αναπτύξει πρακτική 

στοχευμένης συμβολής στις εκθέσεις 

άλλων επιτροπών μέσω «τροπολογιών 

υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 

με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 201411, το 

85 % των τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

που κατατέθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2011 και 

Φεβρουαρίου 2013 ενσωματώθηκαν στις 

τελικές εκθέσεις που ενέκριναν οι αρμόδιες 

επιτροπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία μετά τον 

Φεβρουάριο 2013 για μια 

επικαιροποιημένη αξιολόγηση της 

κατάστασης όσον αφορά την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο ΕΚ· 

___________ ___________ 
11 «Gender Mainstreaming in Committees 11 «Gender Mainstreaming in Committees 
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and Delegations of the European 

Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στις επιτροπές και τις 

αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου), Θεματικό Τμήμα Γ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

and Delegations of the European 

Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στις επιτροπές και τις 

αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου), Θεματικό Τμήμα Γ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   22 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 

προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η 

αρμόδια επιτροπή έχει αναπτύξει πρακτική 

στοχευμένης συμβολής στις εκθέσεις 

άλλων επιτροπών μέσω «τροπολογιών 

υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 

με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 201411 , το 

85 % των τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

που κατατέθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2011 και 

Φεβρουαρίου 2013 ενσωματώθηκαν στις 

τελικές εκθέσεις που ενέκριναν οι αρμόδιες 

επιτροπές· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 

προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η 

αρμόδια επιτροπή έχει αναπτύξει πρακτική 

στοχευμένης συμβολής στις εκθέσεις 

άλλων επιτροπών μέσω «τροπολογιών 

υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 

με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 201411  το 

85 % των τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

που κατατέθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2011 και 

Φεβρουαρίου 2013 ενσωματώθηκαν στις 

τελικές εκθέσεις που ενέκριναν οι αρμόδιες 

επιτροπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, η 

πλειοψηφία των τροπολογιών αυτών 

αφορούσε την προσθήκη λέξεων όπως 

"φύλο", "γυναικείο "·η "γυναίκα"· 

___________  
11 «Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στις επιτροπές και τις 

αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου), Θεματικό Τμήμα Γ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Or. pl 
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Τροπολογία   23 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ia. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση 

της αποτελεσματικής μεταφοράς της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

στις δραστηριότητες του ΕΚ με τίτλο 

«Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», η οποία 

ανατέθηκε εξωτερικά από το Θεματικό 

Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και 

των Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ 

για το διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2011 και 

Φεβρουαρίου 2013 κατέληξε στα εξής 

πορίσματα: Η επιτροπή FEMM συνέταξε 

33 γνωμοδοτήσεις για έντεκα μόνο από 

τις συνολικά είκοσι τρεις επιτροπές· από 

τις 718 μεμονωμένες προτάσεις και 

τροπολογίες που υποβλήθηκαν για 

διάφορα θέματα έγιναν πλήρως ή 

μερικώς δεκτές μόνο 210 (δηλαδή μόνο 

το ένα τρίτο)· η πλειονότητα των 

προτάσεων της επιτροπής FEMM 

απευθύνονταν στην Επιτροπή 

Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, η οποία από την πλευρά της 

δέχθηκε μόλις το 39,5% εξ αυτών 

(δηλαδή ούτε καν τις μισές)· όσον αφορά 

άλλες επιτροπές το ποσοστό των 

προτάσεων/τροπολογιών που γίνονται 

δεκτές είναι ακόμη χαμηλότερο: 28% – 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 11% 

– Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων, τέλος, μόνο 5,5% – Επιτροπή 

Προϋπολογισμών· 

Or. de 

 

Τροπολογία   24 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη IA 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το 

ψήφισμα του 2003 σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ορίζει ένα 

από τα μέλη της ως υπεύθυνο για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

συγκροτώντας με τον τρόπο αυτό «το 

δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 

μεταγενέστερα ψηφίσματα για το ίδιο 

ζήτημα ζητήθηκε η συνεχής ανάπτυξη του 

εν λόγω δικτύου και η σύσταση παρόμοιου 

δικτύου στις διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το δίκτυο υποστηρίζεται από ένα δίκτυο σε 

επίπεδο προσωπικού στις γραμματείες των 

επιτροπών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το 

ψήφισμα του 2003 σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ορίζει ένα 

από τα μέλη της ως υπεύθυνο για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

συγκροτώντας με τον τρόπο αυτό «το 

δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 

μεταγενέστερα ψηφίσματα για το ίδιο 

ζήτημα ζητήθηκε η συνεχής ανάπτυξη του 

εν λόγω δικτύου και η σύσταση παρόμοιου 

δικτύου στις διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το δίκτυο υποστηρίζεται από ένα δίκτυο σε 

επίπεδο προσωπικού στις γραμματείες των 

επιτροπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι από 

την προαναφερθείσα μελέτη του 2014 

προκύπτει ότι οι δραστηριότητες του 

δικτύου δεν έχουν επίδραση στην 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στις εργασίες των επιτροπών 

Or. pl 

 

Τροπολογία   25 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 

(πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) 

συνοδεύεται από κοινή δήλωση των τριών 

θεσμικών οργάνων, στην οποία 

συμφωνήθηκε ότι «οι ετήσιες διαδικασίες 

του προϋπολογισμού οι οποίες 

εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020 θα 

περιλαμβάνουν, εφόσον είναι σκόπιμο, 

στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη 

διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη 

τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό 

δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 

(πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) 

συνοδεύεται από κοινή δήλωση των τριών 

θεσμικών οργάνων, στην οποία 

συμφωνήθηκε ότι «οι ετήσιες διαδικασίες 

του προϋπολογισμού οι οποίες 

εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020 θα 

περιλαμβάνουν, εφόσον είναι σκόπιμο, 

στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη 

διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη 

τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό 

δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης 



AM\1084307EL.doc 15/66 PE575.339v01-00 

  EL 

συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας 

των φύλων (και διασφαλίζει την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου)»· 

συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας 

των φύλων (και διασφαλίζει την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου), 

αλλά λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η 

πρακτική δέσμευση προς την κατεύθυνση 

της ενσωμάτωσης των ζητημάτων που 

συνδέονται με το φύλο και της 

χειραφέτησης των γυναικών θα πρέπει να 

εδραιωθεί, διότι η εφαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών βρίσκεται σε 

μέτρια επίπεδα και οι δημοσιονομικοί 

πόροι που διατίθενται ειδικώς στα 

ζητήματα που συνδέονται με το φύλο 

είναι ανεπαρκείς·  

Or. ro 

 

Τροπολογία   26 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από 

τα όργανα της ΕΕ δεν συνεκτιμά σε 

σταθερή βάση τη διάσταση του φύλου 

κατά την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία   27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

περιλαμβάνει τόσο την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο 

των διαφόρων πολιτικών όσο και την 

αντιμετώπιση του ζητήματος της 

διαγράφεται· 
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εκπροσώπησης των γυναικών και των 

ανδρών στους σχετικούς τομείς άσκησης 

πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη και οι δύο 

διαστάσεις σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας χάραξης πολιτικής· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   28 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου περιλαμβάνει 

τόσο την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων 

πολιτικών όσο και την αντιμετώπιση του 

ζητήματος της εκπροσώπησης των 

γυναικών και των ανδρών στους σχετικούς 

τομείς άσκησης πολιτικής· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

και οι δύο διαστάσεις σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας χάραξης πολιτικής· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου περιλαμβάνει 

τόσο την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων 

πολιτικών όσο και την αντιμετώπιση του 

ζητήματος της εκπροσώπησης των 

γυναικών και των ανδρών, καθώς και 

ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου, 
στους σχετικούς τομείς άσκησης 

πολιτικής· ότι πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και οι δύο διαστάσεις σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   29 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 

ΕΕ πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο 

ώστε να ωφελούν εξίσου τα αγόρια και τα 

κορίτσια, τους άνδρες και τις γυναίκες, 

καθώς και τις άλλες ταυτότητες φύλου· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 

ΕΕ πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο 

ώστε να μην επιφέρουν διακρίσεις εις 

βάρος κανενός φύλου και να βελτιώνουν, 

όπου αυτό είναι εφικτό, την κατάσταση 
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των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση  

Or. pl 

 

Τροπολογία   30 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υλοποίηση της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται 

στις κύριες αδυναμίες στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

όσον αφορά τη στρατηγική για την 

ισότητα των φύλων 2010-2015· 

Or. en 

 

Τροπολογία   31 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 

κοινοβούλιο που λαμβάνει υπόψη τη 

διάσταση του φύλου καλείται να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

αποκατάσταση των ανισορροπιών μεταξύ 

των φύλων, στη διευκόλυνση της ίσης 

συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών 

και στην οικοδόμηση των θεμελίων για 

την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής με 

γνώμονα την ισότητα των φύλων· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 

κοινοβούλιο που λαμβάνει υπόψη τη 

διάσταση του φύλου καλείται να 

διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην 

αποκατάσταση των ανισορροπιών μεταξύ 

των φύλων, στην προώθηση της ίσης 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 

συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών 

και στη διεύρυνση του πλαισίου πολιτικής 

με γνώμονα την ισότητα των φύλων· 

Or. en 
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Τροπολογία   32 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκπαίδευση των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του 

προσωπικού του, και ιδίως των 

διευθυντικών στελεχών, σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

προαγωγή της διάστασης του φύλου σε 

όλους τους τομείς και τα στάδια της 

πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   33 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διατίθενται 

ανεπαρκή κεφάλαια και ανθρώπινοι πόροι 

ώστε να εξασφαλιστεί πραγματική 

πρόοδος στην ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στις δραστηριότητες του 

Κοινοβουλίου· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια 

και οι ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται, 

ώστε να εξασφαλιστεί πραγματική 

πρόοδος στην ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στις δραστηριότητες του 

Κοινοβουλίου, αποδεικνύονται 

αναποτελεσματικοί·· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   34 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική 

και περιοδική συλλογή στοιχείων και 

στατιστικών ανά φύλο είναι απαραίτητη 

για την ανάλυση των εξελίξεων στην 

ισότητα των φύλων· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική 

και περιοδική συλλογή στοιχείων και 

στατιστικών ανά φύλο είναι χρήσιμη για 

την ανάλυση των εξελίξεων στην ισότητα 

των φύλων· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   35 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική 

και περιοδική συλλογή στοιχείων και 

στατιστικών ανά φύλο είναι απαραίτητη 

για την ανάλυση των εξελίξεων στην 

ισότητα των φύλων· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική 

και περιοδική συλλογή στοιχείων και 

στατιστικών ανά φύλο στις αξιολογήσεις 

του αντικτύπου των πολιτικών καθώς και 

στη διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι 

απαραίτητη για την ανάλυση των 

εξελίξεων στην ισότητα των φύλων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

διεξαχθεί περισσότερη ποιοτική έρευνα 

εντός του Κοινοβουλίου προκειμένου να 

καταστεί σαφής η σημασία και ο 

αντίκτυπος των εργαλείων ενσωμάτωσης 

της διάστασης του φύλου όσον αφορά τα 

αποτελέσματα των πολιτικών, τα 

ψηφίσματα και τα νομοθετικά κείμενα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκπροσώπηση των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις του Κοινοβουλίου 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκπροσώπηση των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις του Κοινοβουλίου 
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παραμένει χαμηλή και ότι παρατηρείται 

σαφής απόκλιση στη νομοθετική επιρροή 

μεταξύ των επιτροπών με επικεφαλής 

άνδρες και των επιτροπών με επικεφαλής 

γυναίκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

στις ηγετικές θέσεις με τη μεγαλύτερη 

επιρροή εξακολουθούν να κυριαρχούν οι 

άνδρες· 

παραμένει χαμηλή·  

Or. pl 

 

Τροπολογία   37 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκπροσώπηση των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις του Κοινοβουλίου 

παραμένει χαμηλή και ότι παρατηρείται 

σαφής απόκλιση στη νομοθετική επιρροή 

μεταξύ των επιτροπών με επικεφαλής 

άνδρες και των επιτροπών με επικεφαλής 

γυναίκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

ηγετικές θέσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή 

εξακολουθούν να κυριαρχούν οι άνδρες· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκπροσώπηση των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις του Κοινοβουλίου 

παραμένει χαμηλή·  λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι γυναίκες προεδρεύουν στις 

επιτροπές με τη μικρότερη επιρροή σε 

σύγκριση με τους άνδρες ομολόγους τους·  

λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ηγετικές 

θέσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή 

εξακολουθούν να κυριαρχούν οι άνδρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   38 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας των 

στερεοτύπων που αφορούν το φύλο 

υπάρχει σοβαρός διαχωρισμός όσον 

αφορά τις βασικές πολιτικές θέσεις 

λήψης αποφάσεων γεγονός που 

διαστρεβλώνει τη δομή της εξουσίας και 

την κατανομή των πόρων, και 



AM\1084307EL.doc 21/66 PE575.339v01-00 

  EL 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει σαφέστερα 

αυτόν τον διαχωρισμό, και να 

διοργανώσει, ως πρακτικά εργαλεία για 

την κατάργησή του, εκπαιδευτικά 

προγράμματα ηγεσίας για γυναίκες, 

καθώς και να προσφέρει στις γυναίκες 

εμπειρία σε ηγετικές θέσεις, 

παραδείγματος χάριν προκρίνοντας 

γυναίκες για την αναπλήρωση ανδρών 

διευθυντών εν τη απουσία τους κατά τη 

διάρκεια της άδειας, στο πλαίσιο της 

προώθησης της σταδιοδρομίας τους 

προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες 

και η εμπειρία των γυναικών σε θέματα 

ηγεσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   39 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες 

πρέπει να δεσμεύονται να προωθούν την 

ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς 

και όλα τα επίπεδα, και οι 

άνδρες βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πρέπει να ενθαρρύνονται να 

συμμετέχουν στην ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου στο έργο τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   40 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 Κβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευθύνες 

της λήψης αποφάσεων συχνά 

κατανέμονται βάσει φύλου, ούτως ώστε 

οι άνδρες αποφασίζουν για τους πόρους, 

ήτοι πώς δαπανώνται τα χρήματα, ενώ οι 

γυναίκες αποφασίζουν για θέματα που 

απαιτούν χρήματα και πόρους, όπως η 

εκπαίδευση και η κοινωνική πρόνοια·  

λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων 

που λαμβάνονται, πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι οι θέσεις λήψης 

αποφάσεων κατανέμονται ισομερώς 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   41 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο διαθέτει την οργανωτική 

δομή για να προωθήσει την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων του, και ότι αυτή η 

δομή πρέπει να συντονιστεί καλύτερα, να 

ενισχυθεί και να επεκταθεί, με 

ανανεωμένη πολιτική και διοικητική 

βούληση, προκειμένου να επιτευχθεί 

υψηλότερος βαθμός ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   42 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 Κγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται 

μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία 

σχετικά με την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου μεταξύ του 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι η διάσταση του φύλου μπορεί να 

εισαχθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου 

πολιτικής, γεγονός που θα διευκόλυνε το 

έργο του Κοινοβουλίου για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   43 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή 

των εξωτερικών ενδιαφερόμενων 

παραγόντων, όπως είναι οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, οι 

οργανώσεις βάσης για τα δικαιώματα 

των γυναικών και οι ομάδες για την 

ισότητα των φύλων, οι διεθνείς 

οργανισμοί, ο ακαδημαϊκός χώρος, και τα 

εθνικά κοινοβούλια, είναι σημαντική για 

τη βελτίωση των διαδικασιών που 

ακολουθεί το Κοινοβούλιο για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

και για την ενίσχυση των ανταλλαγών με 

στόχο την προώθηση των βέλτιστων 

πρακτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   44 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα 

σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου που εγκρίθηκε το 2007, το 

Κοινοβούλιο ζητούσε τη διενέργεια 

αξιολόγησης κάθε δύο χρόνια σχετικά με 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο έργο του Κοινοβουλίου· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 

του Κοινοβουλίου σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που 

εγκρίθηκε το 2007, ζητούσε τη διενέργεια 

αξιολόγησης κάθε δύο χρόνια σχετικά με 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο έργο του Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   45 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι προκειμένου να ενσωματωθεί 

η διάσταση του φύλου στη διαδικασία 

χάραξης πολιτικής, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη δύο διαφορετικές πτυχές: το 

περιεχόμενο της πολιτικής και η 

εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση 

και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

1. θεωρεί ότι προκειμένου να ενσωματωθεί 

η διάσταση του φύλου στη διαδικασία 

χάραξης πολιτικής, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη δύο διαφορετικές πτυχές: το 

περιεχόμενο της πολιτικής και η 

εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση 

και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

επισημαίνει ότι η απαίτηση για ισότητα 

ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στην 

πρακτική της εφαρμογή δεν πρέπει να 

φέρνει αντιμέτωπες τις γυναίκες με τους 

άνδρες ούτε να στρέφει τους μεν εναντίον 

των δε· 

Or. de 

 

Τροπολογία   46 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. σημειώνει, επίσης, ότι τα σαφή 

στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της 

πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για τη 
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συνεχή βελτίωση της ισότητας των 

φύλων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

οι δραστηριότητες των εν λόγω διαφόρων 

οργάνων που είναι αρμόδια για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

δεν συντονίζονται ούτε ενσωματώνονται 

εντός του Κοινοβουλίου ή άλλων 

θεσμικών οργάνων (δεν υφίσταται 

μηχανισμός διοργανικής συνεργασίας για 

την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου)· αναλαμβάνει να καθιερώσει 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων 

των παραγόντων στο εν λόγω θεσμικό 

πλαίσιο, η οποία θα βασίζεται σε 

συγκεκριμένους μηχανισμούς, όπως η 

παρακολούθηση και η υποβολή σχολίων 

σχετικά με τις επιδόσεις· 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   48 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ζητεί τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

το οποίο εκπροσωπεί τόσο τις επιτροπές 

όσο και τις διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες, καθώς και την πλήρη 

συμμετοχή του στην τακτική 

παρακολούθηση της κατάστασης της 

διαγράφεται· 
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ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

στους διάφορους τομείς πολιτικής· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   49 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jytte Guteland, Jens Nilsson, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ζητεί τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

το οποίο εκπροσωπεί τόσο τις επιτροπές 

όσο και τις διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες, καθώς και την πλήρη 

συμμετοχή του στην τακτική 

παρακολούθηση της κατάστασης της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

στους διάφορους τομείς πολιτικής· 

5. ζητεί τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

το οποίο εκπροσωπεί τόσο τις επιτροπές 

όσο και τις διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες, καθώς και την πλήρη 

συμμετοχή του στην τακτική 

παρακολούθηση της κατάστασης της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

στους διάφορους τομείς πολιτικής· 

επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι 

βουλευτές του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου 

που είναι μέλη του εν λόγω δικτύου να 

συμμετέχουν περισσότερο σε αυτό· ζητεί 

να προστεθούν βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 

αναπληρωτές στο δίκτυο προκειμένου να 

αυξηθεί η συμμετοχή, όπως συμβαίνει με 

τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   50 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει ότι, σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα μελέτη του 2014 επί του 

ζητήματος αυτού, το πιο αποτελεσματικό 

εργαλείο για την ενσωμάτωση της 

6. τονίζει ότι, σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα μελέτη του 2014 επί του 

ζητήματος αυτού, το πιο αποτελεσματικό 

εργαλείο για την ενσωμάτωση της 
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διάστασης της ισότητας των φύλων στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής ήταν η 

χρήση διαδικασιών που περιλαμβάνουν 

τη συνεργασία με άλλες επιτροπές· τονίζει 

ότι είναι αναγκαίο να στηρίξουν οι άλλες 

επιτροπές το έργο της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου και να το 

εφαρμόσουν στις δραστηριότητές τους· 

διάστασης της ισότητας των φύλων στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής 

αποδείχθηκε η συνεργασία με άλλες 

επιτροπές με βάση συναφείς τροπολογίες 

ή συμβουλές που κατατίθενται σχετικά με 
το θέμα της παρούσας έκθεσης· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   51 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει ότι, σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα μελέτη του 2014 επί του 

ζητήματος αυτού, το πιο αποτελεσματικό 

εργαλείο για την ενσωμάτωση της 

διάστασης της ισότητας των φύλων στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής ήταν η 

χρήση διαδικασιών που περιλαμβάνουν τη 

συνεργασία με άλλες επιτροπές· τονίζει ότι 

είναι αναγκαίο να στηρίξουν οι άλλες 

επιτροπές το έργο της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου και να το 

εφαρμόσουν στις δραστηριότητές τους· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία   52 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να 

συνεχίσουν να εργάζονται για τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την 

προώθηση της ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 

7. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να 

συνεχίσουν να εργάζονται για τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την 

προώθηση της ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
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εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των γυναικών υπαλλήλων 

του ΕΚ παραμένει στην ομάδα 

καθηκόντων των βοηθών (AST)· ζητεί να 

εκπονείται σε ετήσια βάση ανάλυση της 

κατάστασης της ισότητας των φύλων εντός 

του Κοινοβουλίου, βάσει δεδομένων ανά 

φύλο, σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού 

και των πολιτικών οργάνων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και να 

δημοσιοποιείται η σχετική έκθεση· 

ζητεί να εκπονείται σε ετήσια βάση 

ανάλυση της κατάστασης της ισότητας των 

φύλων εντός του Κοινοβουλίου, βάσει 

δεδομένων ανά φύλο, σε όλα τα επίπεδα 

του προσωπικού και των πολιτικών 

οργάνων, και να δημοσιοποιείται η σχετική 

έκθεση· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   53 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να 

συνεχίσουν να εργάζονται για τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την 

προώθηση της ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των γυναικών υπαλλήλων του 

ΕΚ παραμένει στην ομάδα καθηκόντων 

των βοηθών (AST)· ζητεί να εκπονείται σε 

ετήσια βάση ανάλυση της κατάστασης της 

ισότητας των φύλων εντός του 

Κοινοβουλίου, βάσει δεδομένων ανά φύλο, 

σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού και των 

πολιτικών οργάνων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και να 

δημοσιοποιείται η σχετική έκθεση· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία   54 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. ζητεί να αντιμετωπιστούν οι 

διοικητικοί φραγμοί που αποτρέπουν τις 

γυναίκες από τη συμμετοχή στην 

πολιτική, και να δημιουργηθεί ένα 

ευνοϊκό περιβάλλον για τη συμμετοχή των 

γυναικών στην πολιτική ζωή σε όλα τα 

επίπεδα· επισημαίνει ότι η συμφιλίωση 

της εργασίας, της ιδιωτικής και της 

οικογενειακής ζωής αναγνωρίζεται 

σε επίπεδο ΕΕ ως σημαντική 

προτεραιότητα για την επίτευξη της 

ισότητας των φύλων και ζητεί την 

ενίσχυση των δυνατοτήτων των 

γυναικών για συμμετοχή στην πολιτική 

ζωή· ζητεί να εξεταστεί περαιτέρω η 

ενίσχυση των εν λόγω ευνοϊκών μέτρων 

στο πλαίσιο του έργου του, καθώς και πιο 

αποτελεσματικών μέτρων για την 

προώθησή τους εκτός του Κοινοβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   55 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

οι στόχοι για την ισόρροπη εκπροσώπηση 

των φύλων σε ανώτερο και μεσαίο επίπεδο 

διοίκησης που εγκρίθηκαν από το 

Προεδρείο το 2006 (έκθεση Kaufmann) 

δεν επιτεύχθηκαν μέχρι την προθεσμία του 

2009 ούτε έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα· 

σημειώνει ότι οι εν λόγω στόχοι 

επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα από την 

ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα 

των φύλων και τη διαφορετικότητα όσον 

αφορά τα επόμενα έτη· 

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

οι στόχοι για την ισόρροπη εκπροσώπηση 

των φύλων σε ανώτερο και μεσαίο επίπεδο 

διοίκησης που εγκρίθηκαν από το 

Προεδρείο το 2006 (έκθεση Kaufmann) 

δεν επιτεύχθηκαν μέχρι την προθεσμία του 

2009 ούτε έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα· 

σημειώνει ότι οι εν λόγω στόχοι 

επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα από την 

ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα 

των φύλων και τη διαφορετικότητα όσον 

αφορά τα επόμενα έτη· παροτρύνει να 

ληφθούν αποτελεσματικά και μεγάλης 

εμβέλειας μέτρα προκειμένου να 
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επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι ισότητας 

των φύλων εντός του συντομότερου 

δυνατού χρονικού πλαισίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   56 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. ζητεί να θεσπιστούν θετικά μέτρα 

δράσης, μέσω των οποίων μπορεί να 

αυξηθεί ο αριθμός εργαζομένων του 

υποεκπροσωπούμενου φύλου σε 

θέσεις όπου κυριαρχούν είτε άνδρες είτε 

γυναίκες, και τα οποία αποτελούν 

χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της 

ισότητας των φύλων. Αυτό περιλαμβάνει 

δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα, με στόχο 

την εξασφάλιση της ίσης εκπροσώπησης 

σε όλα τα διευθυντικά όργανα και στoυς 

δημόσιους διορισμούς, και την ανάπτυξη 

εργαλείων παρακολούθησης της 

εκπροσώπησης των φύλων 

στις υποψηφιότητες και στις διαδικασίες 

εκλογής. 

Or. en 

 

Τροπολογία   57 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου 

για την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την 

έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση 

της ισότητας και της διαφορετικότητας στο 

Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της 

9. σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου 

για την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την 

έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση 

της ισότητας και της διαφορετικότητας στο 

Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της 
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υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης· 

καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη 

στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να 

υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας 

για την ισότητα των φύλων στον οποίο θα 

υποδεικνύονται τρόποι για την αύξηση 

της εκπροσώπησης των γυναικών στις 

μεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις 

ώστε να ανέλθει στο 40 % μέχρι το 2020· 

υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   58 

Eleonora Forenza 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου 

για την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την 

έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση 

της ισότητας και της διαφορετικότητας στο 

Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της 

υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης· 

καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη 

στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να 

υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας 

για την ισότητα των φύλων στον οποίο θα 

υποδεικνύονται τρόποι για την αύξηση της 

εκπροσώπησης των γυναικών στις μεσαίες 

και ανώτερες διοικητικές θέσεις ώστε να 

ανέλθει στο 40 % μέχρι το 2020· 

9. σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου 

για την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την 

έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση 

της ισότητας και της διαφορετικότητας στο 

Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της 

υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης· 

καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη 

στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να 

υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας 

για την ισότητα των φύλων στον οποίο θα 

υποδεικνύονται τρόποι για την αύξηση της 

εκπροσώπησης των γυναικών στις μεσαίες 

και ανώτερες διοικητικές θέσεις ώστε να 

ανέλθει στο 50 % μέχρι το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία   59 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 



PE575.339v01-00 32/66 AM\1084307EL.doc 

EL 

9. σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου 

για την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την 

έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση 

της ισότητας και της διαφορετικότητας στο 

Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της 

υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης· 

καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη 

στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να 

υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας 

για την ισότητα των φύλων στον οποίο θα 

υποδεικνύονται τρόποι για την αύξηση της 

εκπροσώπησης των γυναικών στις μεσαίες 

και ανώτερες διοικητικές θέσεις ώστε να 

ανέλθει στο 40 % μέχρι το 2020· 

9. σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου 

για την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την 

έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση 

της ισότητας και της διαφορετικότητας στο 

Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της 

υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης· 

καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη 

στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να 

υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας 

για την ισότητα των φύλων στον οποίο θα 

υποδεικνύονται τρόποι για την αύξηση της 

εκπροσώπησης των γυναικών στις μεσαίες 

και ανώτερες διοικητικές θέσεις ώστε να 

ανέλθει στο 40 % μέχρι το 2020· καλεί τη 

ΓΔ Προσωπικού και τις πολιτικές ομάδες 

να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 

προτείνουν μια γυναίκα και έναν άνδρα 

για τις θέσεις προϊσταμένων μονάδων 

όταν είναι κενές· 

Or. en 

 

Τροπολογία   60 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. προτείνει ο μόνιμος εισηγητής για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

μόλις συσταθεί η εν λόγω θέση, να 

συνεργάζεται με την ομάδα υψηλού 

επιπέδου για να διασφαλίζει 

ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι 

ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου όσον αφορά τη Γραμματεία και το 

προσωπικό του Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   61 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. ζητεί η ΓΔ Προσωπικού να 

ανταλλάσσει, για παράδειγμα με το 

Κογκρέσο των ΗΠΑ και τους εθνικούς 

φορείς ισότητας, βέλτιστες πρακτικές για 

την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα καθώς και τεχνική 

βοήθεια, σχετικά με την προώθηση των 

υποεκπροσωπούμενων φυλετικών και 

εθνοτικών μειονοτικών κοινοτήτων 

στις διαδικασίες βραχυπρόθεσμης 

πρόσληψης και στους διαγωνισμούς της 

EPSO· ζητεί να υπάρξει εστίαση στους 

ασκούμενους, και να αναπτυχθούν 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για την 

προαγωγή της πρακτικής άσκησης για 

τους νέους, ιδίως τις γυναίκες, από 

υποεκπροσωπούμενες φυλετικές και 

εθνοτικές μειονοτικές ομάδες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   62 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί τις πολιτικές ομάδες να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν 

μια γυναίκα και έναν άνδρα για τη θέση 

του προέδρου σε επιτροπές και ομάδες· 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   63 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. καλεί τις πολιτικές ομάδες να 

αναγνωρίσουν την ευθύνη τους για την 

προώθηση των γυναικών στην πολιτική 

ζωή καθώς η εξουσία πρόσληψης, 

επιλογής και πρότασης υποψηφίων 

εναπόκειται στα πολιτικά κόμματα, 

ανεξαρτήτως του εκλογικού συστήματος· 

θεωρεί, συνεπώς, απαραίτητο οι 

προσπάθειες αντιμετώπισης της 

υποεκπροσώπησης των γυναικών στην 

πολιτική να στοχεύουν στα πολιτικά 

κόμματα, στις θέσεις και στις 

στρατηγικές τους, όσον αφορά τη 

σύσταση πιο περιεκτικών σωμάτων 

λήψης αποφάσεων· παροτρύνει τα 

κόμματα να προβλέψουν μέτρα για την 

αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, 

ορίζοντας επίσης, κατά περίπτωση, 

ποσοστώσεις και κανόνες ιεράρχησης 

στους καταλόγους υποψηφίων τους για 

τις ευρωπαϊκές εκλογές, και κυρώσεις σε 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης· θεωρεί 

ότι ένα κίνητρο για τα πολιτικά κόμματα 

θα μπορούσε να είναι η χρησιμοποίηση 

στόχων ισότητας ως προαπαιτούμενο για 

τη χρηματοδότηση των κομμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   64 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. σημειώνει ότι η ίση εκπροσώπηση 

των φύλων σε κάθε επιτροπή είναι 

επιθυμητή, στο βαθμό που το επιτρέπουν 

οι συνθήκες· καλεί τις πολιτικές ομάδες 

να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 

προτείνουν ως μέλη βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 

υποεκπροσωπούμενου φύλου σε κάθε 

επιτροπή, κατά συντονισμένο τρόπο· 



AM\1084307EL.doc 35/66 PE575.339v01-00 

  EL 

καλεί τις πολιτικές ομάδες να προτείνουν 

ίσο αριθμό ανδρών και 

γυναικών βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ως μέλη και αναπληρωτές 

της Επιτροπής FEMM, προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ανδρών 

στην πολιτική για την ισότητα των 

φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   65 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. τονίζει ότι η πρακτική της 

χρησιμοποίησης τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

έχει αποδειχθεί περισσότερο 

αποτελεσματική σε σύγκριση με τις 

γνωμοδοτήσεις, καθώς οι τροπολογίες 

είναι πιο περιεκτικές, μπορούν να 

υποβληθούν ταχύτερα και σχετίζονται με 

βασικά, συγκεκριμένα και οριοθετημένα 

ζητήματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του προς την αρμόδια επιτροπή να 

συμπεριλάβει την πρακτική των 

τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου στον Κανονισμό, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων στην 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

ως οριζόντια αρχή· 

11. τονίζει ότι η πρακτική της 

χρησιμοποίησης τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

έχει αποδειχθεί απλούστερη σε σύγκριση 

με τις γνωμοδοτήσεις, καθώς οι 

τροπολογίες είναι πιο περιεκτικές, μπορούν 

να υποβληθούν ταχύτερα και σχετίζονται 

με βασικά, συγκεκριμένα και 

οριοθετημένα ζητήματα, παρότι θα πρέπει 

να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 

ουσιαστική τους αξία· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   66 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. τονίζει ότι η πρακτική της 

χρησιμοποίησης τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

έχει αποδειχθεί περισσότερο 

αποτελεσματική σε σύγκριση με τις 

γνωμοδοτήσεις, καθώς οι τροπολογίες 

είναι πιο περιεκτικές, μπορούν να 

υποβληθούν ταχύτερα και σχετίζονται με 

βασικά, συγκεκριμένα και οριοθετημένα 

ζητήματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του προς την αρμόδια επιτροπή να 

συμπεριλάβει την πρακτική των 

τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου στον Κανονισμό, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 

Ισότητας των Φύλων στην ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου ως οριζόντια 

αρχή· 

11. τονίζει ότι η πρακτική της 

χρησιμοποίησης τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

έχει αποδειχθεί περισσότερο 

αποτελεσματική σε σύγκριση με τις 

γνωμοδοτήσεις, καθώς οι τροπολογίες 

είναι πιο περιεκτικές, μπορούν να 

υποβληθούν ταχύτερα και σχετίζονται με 

βασικά, συγκεκριμένα και οριοθετημένα 

ζητήματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του προς την αρμόδια επιτροπή να 

συμπεριλάβει την πρακτική των 

τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου στον Κανονισμό, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 

Ισότητας των Φύλων στην ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου ως οριζόντια 

αρχή· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ 

των επιτροπών με στόχο την 

ενσωμάτωση μιας πραγματικής 

διάστασης του φύλου στις εκθέσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   67 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. υπογραμμίζει ότι οι γνωμοδοτήσεις 

και οι τροπολογίες για την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου από την 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων (FEMM) πρέπει 

να ενσωματώνονται αυτομάτως στο έργο 

των αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών, 

καθώς έχουν ήδη τεθεί σε ψηφοφορία 

εντός της FEMM· υπενθυμίζει ότι η 

συνέχιση της πρακτικής να γίνονται 

δεκτές σε εθελοντική βάση οι 

γνωμοδοτήσεις και οι τροπολογίες υπέρ 

της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου από την επιτροπή FEMM 
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παραβιάζει τη νομική υποχρέωση για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   68 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι παρά τη διοργανική δήλωση περί 

διασφάλισης της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου που προσαρτάται 

στο ΠΔΠ, μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί 

μέτρα σχετικά με τη συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 

παρακολουθείται επισταμένως ο τρόπος 

με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί οι αρχές 

της κοινής δήλωσης όσον αφορά τις 

ετήσιες διαδικασίες κατάρτισης του 

προϋπολογισμού και ζητεί να ανατεθεί 

επίσημος ρόλος στην αρμόδια επιτροπή 

κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ· 

12. επισημαίνει ότι παρά τη διοργανική 

δήλωση περί διασφάλισης της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

που προσαρτάται στο ΠΔΠ, μέχρι στιγμής 

δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τη 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   69 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι 

επιπλοκές των αποφάσεων περί δαπανών 

έχουν διαμετρικά διαφορετικό αντίκτυπο 

στις γυναίκες και στους άνδρες λόγω 

διαφορών στις συνθήκες διαβίωσης, στην 

ηλικία, στην καταγωγή, στη σωματική 

και νοητική προδιάθεση, στην 
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εκπαίδευση κ.λπ.· τονίζει ότι η 

οικονομική απόδοση μίας κοινωνίας 

βασιζόμενης σε τομείς εργασίας που δεν 

αμείβεται καθώς και εργασίας που 

αμείβεται, πράγμα όμως που δεν 

αντανακλάται στην παρούσα διάρθρωση 

του προϋπολογισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία   70 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού αποτελεί ένα από τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φορείς 

χάραξης πολιτικής για την κάλυψη του 

χάσματος μεταξύ των φύλων· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι από τη 

διαδικασία για τη συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 

προέκυψε ότι η διάσταση του φύλου είναι 

κάθε άλλο παρά υπαρκτή σε όλες τις 

πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής· 

13. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού αποτελεί ένα από τα 

βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

φορείς χάραξης πολιτικής για την κάλυψη 

του χάσματος μεταξύ των φύλων· εκφράζει 

τη λύπη του για το γεγονός ότι από τη 

διαδικασία για τη συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 

προέκυψε ότι η διάσταση του φύλου είναι 

κάθε άλλο παρά υπαρκτή σε όλες τις 

πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής· 

επισημαίνει ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι 

ιδιαίτερα ουσιώδες να δημιουργηθεί 

εσωτερικό δυναμικό για τη συνεκτίμηση 

της διάστασης του φύλου κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού, 

προκειμένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός 

ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

αυτά τα ζητήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   71 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού αποτελεί ένα από τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φορείς 

χάραξης πολιτικής για την κάλυψη του 

χάσματος μεταξύ των φύλων· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι από τη 

διαδικασία για τη συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 

προέκυψε ότι η διάσταση του φύλου είναι 

κάθε άλλο παρά υπαρκτή σε όλες τις 

πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής· 

13. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού υπό μορφή 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και 

κατάρτισης του προϋπολογισμού κατά 

τρόπο ώστε να συμβάλει στην προώθηση 

της ισότητας των φύλων και στην 

άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών 

αποτελεί ένα από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης 

πολιτικής για την κάλυψη του χάσματος 

μεταξύ των φύλων·  εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι από τη διαδικασία για τη 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

στον προϋπολογισμό προέκυψε ότι η 

διάσταση του φύλου είναι κάθε άλλο παρά 

υπαρκτή σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα 

επίπεδα και σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας χάραξης πολιτικής· τονίζει ότι 

όσοι χαράσσουν πολιτική πρέπει να 

συνεκτιμούν κατά τον σχεδιασμό του 

προϋπολογισμού τον διαφορετικό 

αντίκτυπο των αποφάσεων περί δαπανών 

και εσόδων επί των γυναικών και των 

ανδρών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   72 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού προάγει 

τη λογοδοσία και τη διαφάνεια όσον 

αφορά τη δέσμευση των κυβερνήσεων 

στην ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι, 

αν οι τίτλοι του προϋπολογισμού δεν είναι 

πλήρως διαφανείς, απειλείται η 

οικονομική και δημοσιονομική λογοδοσία 

και αυξάνει ο κίνδυνος να επισκιασθούν ή 
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να υποβαθμισθούν οι στόχοι της ισότητας 

των φύλων στο πλαίσιο των αποφάσεων 

που λαμβάνονται για τις δαπάνες. 

Or. en 

 

Τροπολογία   73 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο 

για κάθε νέα νομοθετική ή πολιτική 

πρόταση με βάση την αναλυτική της 

εκτίμηση επιπτώσεων των νέων 

νομοθετικών προτάσεων επί των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και για να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορεί να 

κατηγορηθεί η Ένωση πως δεν 

προασπίζεται τα δικαιώματα των 

γυναικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   74 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή 

κατανομή των πόρων και σε επίπεδο 

Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση 

εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο 

και αναλύσεων βάσει φύλου· 

15. επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή 

κατανομή των πόρων και σε επίπεδο 

Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση 

εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο 

και αναλύσεων βάσει φύλου, έτσι ώστε οι 

επιτροπές να ενθαρρύνονται να 

επωφελούνται από την εσωτερική 

εμπειρογνωμοσύνη (γραμματεία της 

αρμόδιας επιτροπής, θεματικό τμήμα, 

βιβλιοθήκη, κ.λπ.) και από την εξωτερική 

εμπειρογνωμοσύνη άλλων τοπικών, 
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περιφερειακών, εθνικών και υπερεθνικών 

οργάνων, είτε του δημόσιου είτε του 

ιδιωτικού τομέα, των μικρομεσαίων και 

των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και 

των πανεπιστημίων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ισότητας των φύλων· 

Or. ro 

 

Τροπολογία   75 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή 

κατανομή των πόρων και σε επίπεδο 

Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση 

εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο 

και αναλύσεων βάσει φύλου· 

15. επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή 

κατανομή των πόρων και σε επίπεδο 

Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση 

εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο 

και αναλύσεων βάσει φύλου· τονίζει ότι 

τέτοιες αναλύσεις και η μεθοδολογία 

συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι 

ευαίσθητες ως προς τις εμπειρίες των 

διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   76 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή 

κατανομή των πόρων και σε επίπεδο 

Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση 

εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο 

και αναλύσεων βάσει φύλου· 

15. επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή 

κατανομή των πόρων και σε επίπεδο 

Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση 

εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο 

και αναλύσεων βάσει φύλου, 

συμπεριλαμβανομένης μίας μεθοδολογίας 

για τη συλλογή δεδομένων που 

ευαισθητοποιείται στις εμπειρίες των 
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LGBTIQ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   77 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά 

πληροφορίες σε κάθε επιτροπή, 

προκειμένου να υπογραμμίζεται η 

διάσταση του φύλου σε κάθε τομέα της 

χάραξης πολιτικής, και να καταστήσει 

διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία 

που έχει αναπτύξει, όπως η πλατφόρμα 

για την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται 

επίσης στο προσωπικό και τους 

κοινοβουλευτικούς βοηθούς· 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   78 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά 

πληροφορίες σε κάθε επιτροπή, 

προκειμένου να υπογραμμίζεται η 

διάσταση του φύλου σε κάθε τομέα της 

χάραξης πολιτικής, και να καταστήσει 

διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία 

που έχει αναπτύξει, όπως η πλατφόρμα για 

την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται 

επίσης στο προσωπικό και τους 

κοινοβουλευτικούς βοηθούς· 

16. καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά 

πληροφορίες σε κάθε επιτροπή, 

προκειμένου να υπογραμμίζεται η 

διάσταση του φύλου σε κάθε τομέα της 

χάραξης πολιτικής, και να καταστήσει 

διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία 

που έχει αναπτύξει, όπως η πλατφόρμα για 

την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται 

επίσης στο προσωπικό και τους 

κοινοβουλευτικούς βοηθούς· καλεί την 
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Υπηρεσία Έρευνας να διεξάγει τακτικά 

λεπτομερή ποιοτική και ποσοτική έρευνα 

σχετικά με την πρόοδο της ενσωμάτωσης 

της διάστασης του φύλου στο 

Κοινοβούλιο και τη λειτουργία της 

οργανωτικής δομής που έχει αυτό το 

αντικείμενο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. εκφράζει τη λύπη του που το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 

των Φύλων (EIGE) εξακολουθεί προς το 

παρόν να μην έχει αρκετούς πόρους για 

την πραγματοποίηση όλων των εργασιών 

που αναμένεται να εκτελεί, επομένως 

υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του 

EIGE, για να ανταποκρίνεται στην ευρεία 

εντολή του. 

Or. en 

 

Τροπολογία   80 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει τη σημασία και τον 

θετικό αντίκτυπο της χρήσης ουδέτερης 

από πλευράς φύλου γλώσσας στις 

δραστηριότητές του· επαναλαμβάνει ότι 

τάσσεται υπέρ των κατευθυντηρίων 

γραμμών του Προεδρείου σχετικά με την 

ουδέτερη από πλευράς φύλου γλώσσα και 
της συνεχούς επικαιροποίησής τους, 

17. υπογραμμίζει ότι η χρήση ουδέτερης 

από πλευράς φύλου γλώσσας δεν πρέπει 

ποτέ να οδηγήσει στην επινόηση όρων 

που γελοιοποιούν την ιδέα της ισότητας 

των φύλων· 
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βάσει επίσης των εργαλείων που 

αναπτύσσονται σε διοργανικό επίπεδο· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   81 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει τη σημασία και τον 

θετικό αντίκτυπο της χρήσης ουδέτερης 

από πλευράς φύλου γλώσσας στις 

δραστηριότητές του· επαναλαμβάνει ότι 

τάσσεται υπέρ των κατευθυντηρίων 

γραμμών του Προεδρείου σχετικά με την 

ουδέτερη από πλευράς φύλου γλώσσα και 

της συνεχούς επικαιροποίησής τους, βάσει 

επίσης των εργαλείων που αναπτύσσονται 

σε διοργανικό επίπεδο· 

17. υπογραμμίζει τη σημασία και τον 

θετικό αντίκτυπο της χρήσης ουδέτερης 

από πλευράς φύλου γλώσσας στις 

δραστηριότητές του· επαναλαμβάνει ότι 

τάσσεται υπέρ των κατευθυντηρίων 

γραμμών του Προεδρείου σχετικά με την 

ουδέτερη από πλευράς φύλου γλώσσα και 

της συνεχούς επικαιροποίησής τους, βάσει 

επίσης των εργαλείων που αναπτύσσονται 

από το EIGE και σε διοργανικό επίπεδο· 

ζητεί ειδική κατάρτιση στη χρήση της μη 

σεξιστικής γλώσσας για τις υπηρεσίες 

μετάφρασης και διερμηνείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   82 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που 

δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, 

επισημάνθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία ως 

αποτελεσματικά για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου στις εργασίες των 

επιτροπών, μεταξύ των οποίων: 

18. σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που 

δόθηκαν στα ερωτηματολόγια σχετικά με 

την κατάσταση της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου στο έργο των 

επιτροπών, επισημάνθηκαν συγκεκριμένα 

εργαλεία ως αποτελεσματικά για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στις εργασίες των επιτροπών, μεταξύ των 

οποίων: 
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Or. en 

 

Τροπολογία   83 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 – περίπτωση 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

- η προώθηση της εκ των προτέρων και εκ 

των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων 

προτάσεων για νομοθεσία που αφορά 

μελλοντικές συμφωνίες· 

- η προώθηση της εκ των προτέρων και εκ 

των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων 

προτάσεων για νομοθεσία και για 

μελλοντικές συμφωνίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   84 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 – πρώτο εδάφιο (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 και συνιστά ανεπιφύλακτα την περαιτέρω 

ανάπτυξη και χρήση αυτών των 

εργαλείων στο έργο του Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   85 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην 

ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής 

κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, η οποία θα 

διαθέτει επαρκείς πόρους και θα είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 

διαγράφεται· 
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ανάγκες του Κοινοβουλίου· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   86 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην 

ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής 

κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, η οποία θα 

διαθέτει επαρκείς πόρους και θα είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 

ανάγκες του Κοινοβουλίου· 

19. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην 

ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής 

κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, η οποία θα 

διαθέτει επαρκείς πόρους και θα είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 

ανάγκες του Κοινοβουλίου· συνιστά τα 

μαθήματα κατάρτισης να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τις πολλαπλές 

και διατομεακές μορφές διακρίσεων εις 

βάρος γυναικών με αναπηρία, 

μεταναστριών και γυναικών από 

εθνοτικές μειονότητες, γυναικών Ρομά, 

ηλικιωμένων γυναικών, ανύπαντρων 

γυναικών και ατόμων ΛΟΑΔΜ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   87 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην 

ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής 

κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, η οποία θα 

διαθέτει επαρκείς πόρους και θα είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 

ανάγκες του Κοινοβουλίου· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 
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Τροπολογία   88 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην 

ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής 

κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, η οποία θα 

διαθέτει επαρκείς πόρους και θα είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 

ανάγκες του Κοινοβουλίου· 

19. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην 

ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής 

κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, η οποία θα 

διαθέτει επαρκείς πόρους και θα είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 

ανάγκες του Κοινοβουλίου· τονίζει την 

ανάγκη υποχρεωτικής συνοπτικής 

κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, π.χ. με τη 

μορφή δίωρων εργαστηρίων, για όλο το 

προσωπικό γραμματειών του 

Κοινοβουλίου που εργάζεται σε τομείς 

χάραξης πολιτικής, ενώ πιο εκτεταμένη 

κατάρτιση πρέπει να παρέχεται στη 

μεσαία και ανώτερη βαθμίδα διοικητικών 

στελεχών, ιδίως σε προϊσταμένους 

μονάδων· ζητεί να παρέχεται κατάρτιση 

σχετικά με την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε βουλευτές, 

κοινοβουλευτικούς βοηθούς και 

προσωπικό πολιτικών ομάδων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   89 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 

ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επίγνωση των 

ευθυνών τους στην εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

συμπεριλαμβανομένων των 
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επιφορτισμένων με θέματα ανθρώπινων 

πόρων, ασφάλειας και εγκαταστάσεων· 

συνιστά την εισαγωγή ειδικών 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα 

διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, 

καθώς και ουδέτερων ως προς το φύλο 

εγκαταστάσεων υγιεινής, για να 

βελτιωθούν οι συνθήκες των διεμφυλικών 

και μεσοφυλικών ατόμων στον χώρο 

εργασίας τους· τονίζει ότι πρέπει να 

προστατεύονται τα δεδομένα σχετικά με 

το παρελθόν ή την εξέλιξη της νομικής 

αναγνώρισης φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   90 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 

ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επίγνωση των 

ευθυνών τους στην εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

συμπεριλαμβανομένων των 

επιφορτισμένων με θέματα ανθρώπινων 

πόρων, ασφάλειας και εγκαταστάσεων· 

προτείνει την εισαγωγή ειδικών 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με 

τους ανθρώπινους πόρους οι οποίες θα 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

για να βελτιωθούν οι συνθήκες στον χώρο 

εργασίας όλου του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων των διεμφυλικών 

και μεσοφυλικών ατόμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   91 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. υπενθυμίζει ότι οι αξιολογήσεις και 

τα προγράμματα σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

απαιτούν επίσης τη λήψη ενός μέτρου 

παρακολούθησης της συνέχειάς τους, για 

να αντιμετωπίζεται η 

αποτελεσματικότητα και τυχόν 

προβλήματα σε κάθε προσπάθεια· 

υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου δει 

και να αναπτύσσεται η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου, αν διαπιστώνεται 

έλλειψη προόδου μετά την εφαρμογή 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία   92 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. συνιστά τα μαθήματα κατάρτισης 

να καλύπτουν επίσης τις πολλαπλές και 

διατομεακές μορφές διακρίσεων εις 

βάρος γυναικών με αναπηρία, 

μεταναστριών και γυναικών από 

εθνοτικές μειονότητες, γυναικών Ρομά, 

ηλικιωμένων γυναικών, ανύπαντρων 

γυναικών και ατόμων LGBTIQ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   93 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19β. ζητεί την κατάρτιση ενός 

συστήματος διαπίστευσης, ώστε να 

μπορούν όσοι έχουν καταρτιστεί σε 

θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

λαμβάνουν επίσημη διαπίστευση, την 

οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   94 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19γ. συνιστά στην αρμόδια για την 

επικοινωνία διεύθυνση του Κοινοβουλίου 

να συνεκτιμά συστηματικότερα τη 

διάσταση του φύλου κατά τη σύνταξη 

εκθέσεων σχετικά με τη χάραξη των 

πολιτικών του Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   95 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο έργο των επιτροπών 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   96 

Jadwiga Wiśniewska 



AM\1084307EL.doc 51/66 PE575.339v01-00 

  EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. επαναλαμβάνει την έκκληση για την 

εκπλήρωση της δέσμευσης περί υποβολής 

εκθέσεων ανά δύο έτη σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο έργο του Κοινοβουλίου· γνωρίζει τον 

ρόλο που διαδραματίζει το δίκτυο 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

το οποίο αξιολογεί την κατάσταση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

σε κάθε τομέα άσκησης πολιτικής και 

συνιστά το ερωτηματολόγιο το οποίο 

χρησιμεύει ως βάση για την 

προαναφερθείσα έκθεση να καταστεί 

μέθοδος της ετήσιας παρακολούθησης· 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   97 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

διασφαλιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες του 

έχουν επίγνωση των ευθυνών τους ως 

προς την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών ανθρώπινων πόρων, 

ασφάλειας και εγκαταστάσεων, με τη 

συνεκτίμηση της ισότητας και της 

εκπροσώπησης των γυναικών καθώς και 

της ευεξίας των ατόμων LGBTIQ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   98 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί 

η ευεξία των ατόμων κάθε ταυτότητας 

φύλου στον χώρο εργασίας τους· συνιστά 

την εισαγωγή ειδικών κατευθυντήριων 

γραμμών σχετικά με τους ανθρώπινους 

πόρους οι οποίες να συνεκτιμούν 

παραμέτρους που αφορούν τα άτομα 

LGBTIQ·  

Or. en 

 

Τροπολογία   99 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20γ. συνιστά την εισαγωγή ουδέτερων ως 

προς το φύλο εγκαταστάσεων υγιεινής και 

την προστασία δεδομένων σχετικά με το 

παρελθόν ή την εξέλιξη των νομικών 

διαδικασιών για την αναγνώριση φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   100 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που 

έδωσαν στα ερωτηματολόγια, τα μέλη 

του δικτύου απάντησαν κατά κύριο λόγο 

ότι, στον τομέα στον οποίον ασκούν 

πολιτική, οι επιμέρους ανάγκες βάσει 

διαγράφεται· 
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φύλου λαμβάνονταν υπόψη σε διάφορες 

δραστηριότητες όπως εκθέσεις, 

τροπολογίες για την ισότητα των φύλων, 

μελέτες, ακροάσεις, αποστολές και 

ανταλλαγές απόψεων· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   101 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιτροπών 

δεν έχουν εγκρίνει ούτε έχουν συζητήσει 

σχέδιο δράσης για την ισότητα των 

φύλων στο πλαίσιο των εργασιών τους· 

ενθαρρύνει το δίκτυο ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου να εγκρίνει γενικό 

σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου και να προβλέψει 

μέσα συνέχειας και παρακολούθησης· 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   102 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιτροπών 

δεν έχουν εγκρίνει ούτε έχουν συζητήσει 

σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 

στο πλαίσιο των εργασιών τους· 

ενθαρρύνει το δίκτυο ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου να εγκρίνει γενικό 

σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου και να προβλέψει 

μέσα συνέχειας και παρακολούθησης· 

22. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν 

αναλάβει σε αυτόν τον τομέα διάφορες 

επιτροπές, ιδίως δε την έκθεση σχετικά 

με τον ρόλο των γυναικών στη γεωργία 

και στις αγροτικές περιοχές, καθώς και 

την έκθεση σχετικά με τον ρόλο των 

γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών, αλλά εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι η μεγάλη 

πλειονότητα των επιτροπών δεν έχουν 
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εγκρίνει ούτε έχουν συζητήσει σχέδιο 

δράσης για την ισότητα των φύλων στο 

πλαίσιο των εργασιών τους· ενθαρρύνει το 

δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου να εγκρίνει γενικό σχέδιο δράσης 

για την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου και να προβλέψει μέσα συνέχειας 

και παρακολούθησης· 

Or. ro 

 

Τροπολογία   103 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. τονίζει τη σημασία να συνεργαστούν 

ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας και 

η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την 

ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα καθώς και η αρμόδια 

επιτροπή από κοινού με όλες τις 

επιτροπές και αντιπροσωπείες, για να 

διασφαλιστεί ότι όλες οι επιτροπές θα 

εγκρίνουν ένα σχέδιο δράσης για την 

ισότητα των φύλων· συνιστά 

εντατικότερο αμοιβαίο συντονισμό και 

συνεργασία μεταξύ του δικτύου 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

και της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για 

την ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα· συνιστά οι πρόεδροι 

του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης 

του φύλου να κοινοποιούν τακτικά 

εκθέσεις στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 

και να ανταλλάσσουν απόψεις με αυτήν, 

εν συνεχεία δε να δίνουν σχετική αναφορά 

στις συνεδριάσεις του δικτύου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   104 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22β. επιμένει ότι πρέπει να καταρτίζονται 

σαφής διαδικασία και χρονοδιάγραμμα 

για την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για 

την ισότητα των φύλων προκειμένου για 

κάθε επιτροπή και αντιπροσωπεία, 

συμπεριλαμβανομένης μίας διαδικασίας 

για εκ νέου σχεδιασμό και υποβολή 

σχεδίου, σε περίπτωση απόρριψης 

προτεινόμενου σχεδίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   105 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22γ. τονίζει ότι η χαμηλή προσέλευση 

βουλευτών στις συνεδριάσεις του δικτύου 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

συνιστά πρόβλημα· τονίζει την ανάγκη 

ενεργού συμμετοχής των βουλευτών του 

ΕΚ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   106 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22δ. τονίζει την ανάγκη να συντονίζονται 

και να συνεργάζονται οι βουλευτές και οι 
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εκπρόσωποι της γραμματείας κάθε 

επιτροπής με αρμοδιότητα την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

με τους βουλευτές και τη γραμματεία της 

επιτροπής FEMM για 

αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της 

ανάγκης ενσωμάτωσης της διάστασης 

του φύλου στις εργασίες για τη χάραξη 

πολιτικής κάθε επιτροπής και για τον 

εντοπισμό περιπτώσεων που απαιτούν τη 

συμβολή της επιτροπής FEMM· 

Or. en 

 

Τροπολογία   107 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22ε. προτρέπει να γίνεται ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών στην ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου μεταξύ των 

επιτροπών καθώς και διακίνηση 

πρότυπων σχεδίων δράσης για την 

ισότητα των φύλων μέσω του δικτύου 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   108 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για 

να διασφαλιστούν η πιο άμεση συμμετοχή 

και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

μελών του δικτύου· συνιστά τα μέλη του 

διαγράφεται· 
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δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου να είναι, στο μέτρο του δυνατού, 

μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· 

συνιστά την καθιέρωση τακτικών 

επαφών και ανταλλαγών μεταξύ της 

αρμόδιας επιτροπής και του δικτύου· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   109 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για 

να διασφαλιστούν η πιο άμεση συμμετοχή 

και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

μελών του δικτύου· συνιστά τα μέλη του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου να είναι, στο μέτρο του δυνατού, 

μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· 

συνιστά την καθιέρωση τακτικών επαφών 

και ανταλλαγών μεταξύ της αρμόδιας 

επιτροπής και του δικτύου· 

23. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για 

να διασφαλιστούν η πιο άμεση συμμετοχή 

και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

μελών του δικτύου· συνιστά τα μέλη του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου να είναι, στο μέτρο του δυνατού, 

μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· 

συνιστά την καθιέρωση τακτικών επαφών 

και ανταλλαγών μεταξύ της αρμόδιας 

επιτροπής και του δικτύου καθώς και 

συχνότερων συνεδριάσεων του δικτύου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   110 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

23. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 
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φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για 

να διασφαλιστούν η πιο άμεση συμμετοχή 

και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

μελών του δικτύου· συνιστά τα μέλη του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου να είναι, στο μέτρο του δυνατού, 

μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· 

συνιστά την καθιέρωση τακτικών επαφών 

και ανταλλαγών μεταξύ της αρμόδιας 

επιτροπής και του δικτύου· 

φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για 

να διασφαλιστούν η πιο άμεση συμμετοχή 

και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

μελών του δικτύου· συνιστά τα μέλη και 

τα αναπληρωματικά μέλη του δικτύου 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου να 

είναι αφοσιωμένα στην υπόθεση της 

ισότητας των φύλων, χωρίς αναγκαστικά 

να είναι μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων 

των Γυναικών, ώστε να είναι μεγαλύτερος 

ο αριθμός των βουλευτών που εργάζονται 

για την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου· συνιστά την καθιέρωση τακτικών 

επαφών και ανταλλαγών μεταξύ της 

αρμόδιας επιτροπής και του δικτύου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   111 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. συνιστά να διεξάγει κάθε επιτροπή 

μία ακρόαση σχετικά με την ενσωμάτωση 

του φύλου στον τομέα της μία φορά κάθε 

δύο χρόνια, για να συμπίπτει με τη 

σύνταξη της έκθεσης σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

και να επικαιροποιείται το σχέδιο δράσης 

για την ισότητα των φύλων κάθε 

επιτροπής επί τη βάσει των 

συμπερασμάτων αυτής της ακρόασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   112 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 23β. τονίζει τη σημασία που έχει ο ρόλος 

των υπεύθυνων για την ενσωμάτωση του 

φύλου βουλευτών σε κάθε επιτροπή για τη 

διευκόλυνση της αποτελεσματικής 

συμβολής εκ μέρους της επιτροπής 

FEMM μέσω τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

και γνωμοδοτήσεων, ζητεί δε να υπάρξει 

αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ 

των αρμόδιων μελών της FEMM, ιδίως 

εισηγητών και σκιωδών εισηγητών, και 

να καταστεί ο σύνδεσμος των βουλευτών 

για την ενσωμάτωση του φύλου μέρος της 

διαδικασίας τροπολογιών υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

επαναλαμβάνει την ανάγκη στενότερου 

συντονισμού μεταξύ της επιτροπής 

FEMM και των γραμματειών των 

αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών 

σχετικά με τις τροπολογίες υπέρ της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

ώστε να διασφαλιστεί ο καλύτερος 

δυνατός προγραμματισμός και 

σχεδιασμός για την αποτελεσματική 

συμβολή τους στην έκθεση της αρμόδιας 

επί της ουσίας επιτροπής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   113 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. συνιστά το δίκτυο ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου να 

συμπροεδρεύεται από την αρμόδια 

επιτροπή και ένα άλλο μέλος του δικτύου 

και το εν λόγω μέλος να διορίζεται εκ 

περιτροπής μεταξύ των διαφόρων 

επιτροπών καθώς η ενέργεια αυτή 

σηματοδοτεί ότι η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου αφορά όλες τις 

επιτροπές· 

διαγράφεται· 
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Or. pl 

 

Τροπολογία   114 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. θεωρεί ότι ο διορισμός μόνιμου 

εισηγητή για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου θα ενισχύσει την 

υφιστάμενη δομή, θα παράσχει 

σταθερότητα στη συνεργασία μεταξύ του 

δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου και της αρμόδιας επιτροπής και θα 

καθιερώσει μόνιμη σχέση με τα άλλα 

όργανα του Κοινοβουλίου που προωθούν 

την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου· 

διαγράφεται· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   115 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. θεωρεί ότι πρέπει να συγκροτηθεί 

εσωτερικός εποπτικός φορέας για την 

παρακολούθηση και την εκ των υστέρων 

αξιολόγηση της χρήσης των εργαλείων 

και της άσκησης δραστηριοτήτων 

σχετικά με αμφότερες τις παραμέτρους 

της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   116 

Julie Ward, Clare Moody, Mary Honeyball, Viorica Dăncilă 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. συνιστά να εποπτεύεται πληρέστερα 

η απόδοση των εργαζομένων στη 

γραμματεία της επιτροπής που είναι 

αρμόδιοι για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε κάθε επιτροπή 

καθώς και να οριστούν σαφή κριτήρια 

επιλογής και απόδοσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   117 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25β. προτείνει να αξιολογεί η διάσκεψη 

των προέδρων των επιτροπών και των 

προέδρων των αντιπροσωπειών την 

πρόοδο της ενσωμάτωσης της διάστασης 

του φύλου στις επιτροπές και τις 

αντιπροσωπείες κάθε δύο έτη, σε 

συντονισμό με το δίκτυο ενσωμάτωσης 

της διάστασης του φύλου και την 

αρμόδια επιτροπή και λαμβάνοντας 

υπόψη τη συμβολή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι η ενίσχυση των διοργανικών 

σχέσεων θα βελτιώσει την ισόρροπη 

26. θεωρεί ότι η ενίσχυση των διοργανικών 

σχέσεων θα βελτιώσει την ισόρροπη 
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εκπροσώπηση των φύλων στη χάραξη 

πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει 

ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη 

συνεργασία για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς 

εταίρους, όπως η Επιτροπή και το EIGE· 

καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

κατάλληλο πλαίσιο για την καθιέρωση 

διοργανικής συνεργασίας σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 

για τη συμμετοχή και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών σε αυτόν τον 

τομέα· 

εκπροσώπηση των φύλων στη χάραξη 

πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει 

ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη 

συνεργασία για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς 

εταίρους, όπως η Επιτροπή και το EIGE· 

καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

κατάλληλο πλαίσιο για την καθιέρωση 

διοργανικής συνεργασίας σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   119 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι η ενίσχυση των διοργανικών 

σχέσεων θα βελτιώσει την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων στη χάραξη 

πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει 

ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη 

συνεργασία για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς 

εταίρους, όπως η Επιτροπή και το EIGE· 

καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

κατάλληλο πλαίσιο για την καθιέρωση 

διοργανικής συνεργασίας σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 

για τη συμμετοχή και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών σε αυτόν τον 

τομέα· 

26. θεωρεί ότι η ενίσχυση των διοργανικών 

σχέσεων θα βελτιώσει την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων στη χάραξη 

πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει 

ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη 

συνεργασία για την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς 

εταίρους, όπως η Επιτροπή, το Συμβούλιο 

και το EIGE· καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει κατάλληλο πλαίσιο για την 

καθιέρωση διοργανικής συνεργασίας 

σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου, όπως η συγκρότηση 

διοργανικής ομάδας εργασίας υψηλού 

επιπέδου σχετικά με την ενσωμάτωση της 

διάτασης του φύλου, και για τη συμμετοχή 

και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε 

αυτόν τον τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   120 

Sirpa Pietikäinen 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26α. ζητεί να χρησιμοποιηθεί η επιρροή 

του για να προαχθεί η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε ευρύτερες 

πολιτικές δραστηριότητες· υπογραμμίζει 

ότι τούτο πρέπει να γίνει ενεργότερα 

ενόψει της διαδικασίας του ευρωπαϊκού 

εξαμήνου, στο πλαίσιο της οποίας θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι 

δείκτες ισότητας των φύλων για να 

μετράται η απόδοση των κρατών μελών 

και να επισημαίνεται αν οι προσπάθειές 

τους υστερούν σε σχέση με τους στόχους 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία   121 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. συνιστά να παρέχονται δεδομένα σε 

ετήσια βάση από τον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή στην ομάδα υψηλού 

επιπέδου του Κοινοβουλίου για την 

ισότητα των φύλων και τη 

διαφορετικότητα, όσον αφορά 
καταγγελίες κακοδιαχείρισης που 

σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο 

Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο δέουσας τήρησης 

της απόφασης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του 

Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους 

γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων 

του· 

27. συνιστά να περιλαμβάνει ο Ευρωπαίος 

Διαμεσολαβητής στην ετήσια έκθεσή του 

δεδομένα σχετικά με καταγγελίες 

κακοδιαχείρισης που σχετίζονται με την 

ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, σε 

πλαίσιο δέουσας τήρησης της απόφασης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 

το καθεστώς του Ευρωπαίου 

Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους 

άσκησης των καθηκόντων του· 

Or. pl 
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Τροπολογία   122 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών με άλλους οργανισμούς θα 

ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και 

την αποτελεσματικότητα του 

Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

ζητεί να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με άλλα 

θεσμικά όργανα και οργανισμούς, όπως η 

Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενοι 

φορείς που συμμετέχουν στην προώθηση 

της ισότητας των φύλων, όπως όργανα 

ισότητας των φύλων, οι κοινωνικοί 

εταίροι και ΜΚΟ· ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή άλλων διεθνών οργανισμών 

στα συγκεκριμένα προγράμματα 

ανάπτυξης ικανοτήτων και τη διεκδίκηση 

της στήριξής τους για την οργάνωση 

προσαρμοσμένων προγραμμάτων 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

28. θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων - 

επιλεγμένων βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων - πρακτικών με άλλους 

οργανισμούς θα ενισχύσει την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και την αποτελεσματικότητα 

του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή άλλων διεθνών 

οργανισμών στα συγκεκριμένα 

προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και 

τη διεκδίκηση της στήριξής τους για την 

οργάνωση προσαρμοσμένων 

προγραμμάτων ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου· 

Or. pl 

 

Τροπολογία   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια, 

προκειμένου να καθιερωθούν τακτικές 

ανταλλαγές απόψεων και επαφές με σκοπό 

την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων 

πρακτικών στην προώθηση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

συνιστά την οργάνωση 

29. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια, 

προκειμένου να καθιερωθούν τακτικές 

ανταλλαγές απόψεων και επαφές με σκοπό 

την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων 

πρακτικών στην προώθηση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
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διακοινοβουλευτικής συνέλευσης για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 
είναι αρμόδια να επεμβαίνει όσον αφορά 

τη σύνθεση των εθνικών κοινοβουλίων 

και ότι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο οι ποσοστώσεις ίσης 

εκπροσώπησης των φύλων στους 

εκλογικούς καταλόγους αποδείχθηκαν 

αναποτελεσματικό εργαλείο για τη 

διασφάλιση της ισότητας των φύλων 

Or. pl 

 

Τροπολογία   124 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια, 

προκειμένου να καθιερωθούν τακτικές 

ανταλλαγές απόψεων και επαφές με σκοπό 

την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων 

πρακτικών στην προώθηση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

συνιστά την οργάνωση 

διακοινοβουλευτικής συνέλευσης για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

29. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια, 

προκειμένου να καθιερωθούν τακτικές 

ανταλλαγές απόψεων και επαφές με σκοπό 

την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων 

πρακτικών στην προώθηση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

συνιστά την οργάνωση τακτικών 

διακοινοβουλευτικών συνελεύσεων για 

την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   125 

Clare Moody, Julie Ward, Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια, 

προκειμένου να καθιερωθούν τακτικές 

ανταλλαγές απόψεων και επαφές με σκοπό 

την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων 

πρακτικών στην προώθηση της 

29. υπογραμμίζει την ανάγκη ανοικτού και 

διαρκούς διαλόγου με τα εθνικά 

κοινοβούλια, προκειμένου να καθιερωθούν 

τακτικές ανταλλαγές απόψεων, να 

ανταλλάσσονται νέες τεχνικές και να 

δίνεται αναφορά σχετικά με τις 
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ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

συνιστά την οργάνωση 

διακοινοβουλευτικής συνέλευσης για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

εκτιμήσεις πολιτικού αντικτύπου με 

σκοπό την προώθηση μίας κοινής 

προσέγγισης και την περαιτέρω ανάπτυξη 

βέλτιστων πρακτικών στην προώθηση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·  

συνιστά την οργάνωση 

διακοινοβουλευτικής συνέλευσης για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   126 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. σημειώνει ότι η αξιολόγηση με τίτλο 

«Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», η οποία 

ανατέθηκε εξωτερικά από το Θεματικό 

Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και 

των Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ, 

συμπέρανε ότι το έργο της επιτροπής 

FEMM δεν επιδρά σημαντικά στη 

νομοθετική διαδικασία του ΕΚ, καθώς οι 

συστάσεις της επιτροπής FEMM δεν 

λαμβάνονται υπόψη από τις υπόλοιπες 

επιτροπές·  καλεί ως εκ τούτου το 

Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ να υποβάλει 

σε λεπτομερή έλεγχο κόστους-ωφέλειας 

τις δομές και δραστηριότητες 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

του ΕΚ, ειδικά, καθώς και των θεσμικών 

οργάνων, οργανισμών και φορέων της 

ΕΕ, γενικότερα, από την άποψη της 

απαίτησης για διαφάνεια και 

αποτελεσματική δημοσιονομική 

διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. de 

 


