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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών αποτελούν 
αναφαίρετο, συστατικό και αναπόσπαστο μέρος των οικουμενικών δικαιωμάτων, 
όπως ορίζεται από τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης του 
1995, 

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. επιμένει ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να εννοούνται ως αναπόσπαστο 
τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλαμβάνει ρητά και συστηματικά την προαγωγή και προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους τους διαλόγους της ΕΕ επί των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες·  
τονίζει, εν προκειμένω, την αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός διαφανούς μηχανισμού 
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για την παρακολούθηση της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά 
ειδικά τω δικαιώματα των γυναικών στις εξωτερικές συμφωνίες της ΕΕ· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι αναπόσπαστο τμήμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει ρητά και 
συστηματικά την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους 
τους διαλόγους της ΕΕ επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες·  τονίζει, εν προκειμένω, την αναγκαιότητα 
καθιέρωσης ενός διαφανούς μηχανισμού για την παρακολούθηση της ρήτρας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές συμφωνίες της ΕΕ, η οποία θα λαμβάνει 
υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και ανάληψης της κατάλληλης δράσης 
σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω ρήτρας·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. τονίζει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστά την πλήρη συμμετοχή της 
στους διαλόγους επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των τρίτων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. συνιστά στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν ως προτεραιότητα την άρση 
όλων των επιφυλάξεων σχετικά με τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), που εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1979, και την κύρωση του Προαιρετικού της 
Πρωτοκόλλου από όλα τα κράτη εταίρους·  παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
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Επιτροπή να ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες να περιλάβουν ρητή διάταξη 
στη νομοθεσία τους για τα δικαιώματα των γυναικών και την προαγωγή της 
ισότητας των φύλων και να διασφαλίσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. συνιστά στην Επιτροπή να καταγράψει τις διακρίσεις λόγω φύλου, σύμφωνα με τη 
CEDAW και τα σύμφωνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής (PPM), όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ, προκειμένου να δημιουργήσει 
τράπεζα δεδομένων για τα προϊόντα και τους κλάδους στους οποίους θα μπορούσε 
ενδεχομένως να επιβληθεί απαγόρευση εισαγωγών στην ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. συνιστά (διαγραφή) οι διάλογοι επί των τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εστιάζουν 
ειδικά (διαγραφή) στην καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης και βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, και συγκεκριμένα της ενδοοικογενειακής βίας, 
του πρόωρου ή καταναγκαστικού γάμου, της κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων,
(διαγραφή) του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών, (διαγραφή)
και της γυναικοκτονίας·

Or. fr

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. συνιστά να συμπεριλαμβάνονται ρητά στους διαλόγους επί των τα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τα δικαιώματα των γυναικών, και συγκεκριμένα η καταπολέμηση όλων 
των μορφών διάκρισης και βίας κατά των γυναικών, καθώς και η καταπολέμηση 
όλων των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων 
(διαγραφή) του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών, της 
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ενδοοικογενειακής βίας και της γυναικοκτονίας·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. συνιστά τα δικαιώματα των γυναικών να συμπεριλαμβάνονται ρητά και 
συστηματικά στους διαλόγους επί των τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης και βίας κατά των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά του ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών, της ενδοοικογενειακής βίας, της σωματεμπορίας
και της γυναικοκτονίας·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2

2. συνιστά να συμπεριλαμβάνονται ρητά στους διαλόγους επί των τα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τα δικαιώματα των γυναικών, και συγκεκριμένα η καταπολέμηση όλων 
των μορφών διάκρισης και βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της βίας 
και εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας, της οικονομικής εκμετάλλευσης και του 
αγώνα κατά του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών, της 
ενδοοικογενειακής βίας και της γυναικοκτονίας·

Or. pl

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2

2. συνιστά να συμπεριλαμβάνονται ρητά στους διαλόγους επί των τα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τα δικαιώματα των γυναικών, και συγκεκριμένα η καταπολέμηση και η 
εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης και βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά όλων των μορφών επιβλαβών 
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παραδοσιακών ή εθιμικών πρακτικών, π.χ. του ακρωτηριασμού των γεννητικών 
οργάνων των γυναικών, της ενδοοικογενειακής βίας και της γυναικοκτονίας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. επιμένει ως προς τη ρητή ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών και μιας 
προσέγγισης με βάση το φύλο στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων, και 
ειδικότερα της εμπορίας γυναικών και παιδιών για (διαγραφή) σεξουαλική και 
εργασιακή εκμετάλλευση και αφαίρεση οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την υποστήριξη μιας 
δυναμικότερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στις οικονομικές 
υποθέσεις, στην πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων, στην πρόληψη και στην
επίλυση συγκρούσεων, στην εδραίωση της ειρήνης και στην ανασυγκρότηση· συνιστά 
ευρεία και ισόρροπη, από πλευράς φύλου, συμμετοχή των βουλευτών του ΕΚ στην 
αξιολόγηση σχεδίων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην ενεργητικότερη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους διαλόγους επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
(διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην δυναμικότερη συμμετοχή των γυναικών 
στις οικονομικές και κοινωνικές υποθέσεις, στην πολιτική ζωή και στη λήψη 
αποφάσεων, στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, στην εδραίωση της ειρήνης 
και στην ανασυγκρότηση, στην ενίσχυση της συμμετοχής των βουλευτών του ΕΚ 
στην αξιολόγηση σχεδίων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην ενεργητικότερη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους διαλόγους επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
τρίτες χώρες, με κατάλληλη αντιπροσώπευση των γυναικών ευρωβουλευτών·

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4α (νέα)

4a. παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού 
των αντιπροσωπειών της και των υπαλλήλων της σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως δε όσων είναι επιφορτισμένοι με 
δραστηριότητες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική 
βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5

5. συνιστά την υιοθέτηση μέτρων για την αναβάθμιση της προαγωγής της παιδείας και 
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη γενετήσια και 
αναπαραγωγική υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, παράγοντες που συμβάλλουν στον αγώνα κατά του HIV/AIDS (διαγραφή)·

Or. en



AM\670043EL.doc 7/10 PE 390.484v01-00

EL

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. συνιστά την υιοθέτηση μέτρων για την αναβάθμιση της προαγωγής (διαγραφή) ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για κορίτσια και γυναίκες και τη διασφάλιση ίσων 
δικαιωμάτων για τα κορίτσια στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· συνιστά να 
υποστηριχθούν η γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα απόφασης για την αναπαραγωγή χωρίς 
διακρίσεις, καταναγκασμούς και βία, και η χειραφέτηση των γυναικών, παράγοντες 
που αναμένεται να συμβάλουν στον αγώνα κατά του HIV/AIDS και να ενισχύσουν
τη φυσική ασφάλεια γυναικών και κοριτσιών σε στρατόπεδα προσφύγων και 
λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
εκτοπισθέντων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5

5. συνιστά την υιοθέτηση μέτρων για να τονισθεί η σημασία που έχει η πρόσβαση στην 
παιδεία και σε ένα ασφαλές περιβάλλον για κορίτσια και γυναίκες, και να προαχθούν 
η γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα και η 
χειραφέτηση των γυναικών· τα μέτρα αυτά αναμένεται ότι θα συμβάλουν στον 
αγώνα κατά του HIV/AIDS, θα ενισχύσουν τη φυσική ασφάλεια γυναικών και 
κοριτσιών σε στρατόπεδα προσφύγων και θα διασφαλίσουν και θα προστατεύσουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των εκτοπισθέντων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

5. συνιστά την υιοθέτηση μέτρων για την αναβάθμιση της προαγωγής της παιδείας και 
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για κορίτσια και γυναίκες, την προστασία της υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων και τη χειραφέτηση των γυναικών, παράγοντες που 
συμβάλλουν στον αγώνα κατά του HIV/AIDS, ενισχύουν τη φυσική ασφάλεια 
γυναικών και κοριτσιών σε στρατόπεδα προσφύγων και λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη 
την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εκτοπισθέντων ατόμων·

Or. pl
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Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. συνιστά την έγκριση μέτρων για τη βελτίωση της φυσικής ασφάλειας των γυναικών 
και των κοριτσιών στα στρατόπεδα προσφύγων και την εξασφάλιση της 
προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εκτοπισθέντων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6

6. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων ετήσιο απολογισμό (διαγραφή) των διαλόγων της ΕΕ επί των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλους τους σχετικούς με το φύλο τομείς.

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. παροτρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει πρόταση για ένα κώδικα συμπεριφοράς για 
τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, ιδίως όταν 
πρόκειται για αποστολές της ΕΕ σε τρίτες χώρες, παρεμφερή με τον κώδικα 
συμπεριφοράς των Η.Ε. Ο κώδικας θα πρέπει να αποδοκιμάζει κατηγορηματικά 
την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
βίας λόγω φύλου και θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες κυρώσεις σε περίπτωση 
παρεκτροπής· οι υπάλληλοι θα πρέπει να λαμβάνουν λεπτομερή ενημέρωση σχετικά 
με το περιεχόμενο του κώδικα συμπεριφοράς πριν από τη συμμετοχή τους σε 
αποστολή·

Or. en
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά την κύρωση και την εφαρμογή 
της Σύμβασης CEDAW στο πλαίσιο του διαλόγου επί των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με τρίτες χώρες και να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων με τακτικό απολογισμό, 
καθώς και να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Σύμβαση γίνονται 
πράγματι σεβαστά στις τρίτες αυτές χώρες, προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα 
μεταξύ της ύπαρξης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ουσιαστικής άσκησής 
τους·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την εφαρμογή της 
Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης· προτρέπει το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να λάβουν υπόψη την 
προοπτική του φύλου στα εθνικά προγράμματα δράσης τους και στις εθνικές 
πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6γ (νέα)

6γ. προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο των διαλόγων με τις τρίτες 
χώρες επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάπτυξη ενός περιεκτικού 
προγράμματος εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για την ευαισθητοποίηση 
των γυναικών στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και τη 
συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών από την κοινή 
γνώμη γενικά·

Or. en
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6δ (νέα)

6δ. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βελτιώσουν τη συνέργεια μεταξύ 
πρωτοβουλιών για το φύλο και πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να διασφαλίσουν τη συνεργασία και το συντονισμό 
του έργου όλων των φορέων και μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6ε (νέα)

6ε. προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να 
περιλάβουν την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών στη νομοθεσία τους και 
να διασφαλίσουν, με νομοθετήματα και άλλα κατάλληλα μέσα, την υλοποίησή της, 
καθώς και να κατοχυρώσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών σε όλους τους 
τομείς·

Or. en


