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Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 
σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2012

Πρόταση απόφασης (COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS) – τροποποιητική 
πράξη)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Μεταξύ των θεματικών τομέων 
δραστηριότητας του Οργανισμού, το 
συγκεκριμένο πολυετές πλαίσιο πρέπει να 
περιλαμβάνει την καταπολέμηση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των 
συναφών μορφών μισαλλοδοξίας.

(2) Μεταξύ των θεματικών τομέων 
δραστηριότητας του Οργανισμού, το 
συγκεκριμένο πολυετές πλαίσιο πρέπει να 
περιλαμβάνει την καταπολέμηση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των 
συναφών μορφών μισαλλοδοξίας, και την 
προστασία των δικαιωμάτων ατόμων τα 
οποία ανήκουν σε εθνοτικές ή εθνικές 
μειονότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη (10) του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 168/2007 αναφέρει ότι
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όχι μόνον ο ρατσισμός και η ξενοφοβία και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας πρέπει να
περιλαμβάνονται στο μόνιμο πρόγραμμα του Οργανισμού αλλά και η προστασία των 
δικαιωμάτων ατόμων τα οποία ανήκουν σε μειονότητες.

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6a) Υπό το πρίσμα της δήλωσης του 
Συμβουλίου σχετικά με τους τομείς της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις (Τίτλος VI της 
Συνθήκης ΕΕ) τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη, 
εάν χρειάζεται και σε εθελούσια βάση, 
μπορούν να κάνουν χρήση της 
εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού και 
σε αυτούς τους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής να παρασχεθεί η δυνατότητα στον
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκεί τις δραστηριότητές
του σε τομείς που αναφέρονται στον Τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 
ενέκρινε ωστόσο δήλωση η οποία δίνει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στα κράτη μέλη να ζητούν από τον Οργανισμό να παράσχει εμπειρογνωμοσύνη και 
σε αυτούς τους τομείς.

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7a) Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η
συμμόρφωση εκ μέρους των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και όλων των κρατών 
μελών με όλες τις διεθνείς συμβάσεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en
Τροπολογία: Kinga Gál
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Τροπολογία 17
Άρθρο 1 α (νέο)

Άρθρο 1a
Καθήκοντα

Ο Οργανισμός μπορεί να διατυπώνει και να 
δημοσιεύει συμπεράσματα και γνώμες 
σχετικά με θεματικούς τομείς οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από το άρθρο 2 στην 
περίπτωση εξαιρετικών και επιτακτικών 
περιστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει συνέπεια με το περιεχόμενο της τροπολογίας 7 του εισηγητή, σύμφωνα
με την οποία ο Οργανισμός μπορεί να αναλάβει καθήκοντα σε θετικούς τομείς που δεν 
καλύπτονται από την παράγραφο 2, είναι αναγκαίο να αναφερθεί αυτό και πάλι στο 
υποκεφάλαιο «Καθήκοντα».

Τροπολογία: Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 18
Άρθρο 1 α (νέο)

Άρθρο 1α
Διάδοση πληροφοριών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα
Ο Οργανισμός διαδίδει σχετικές, 
αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες
πληροφορίες και δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων έρευνας και των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης που του 
κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και από 
θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς 
επίσης υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ, 
ερευνητικά κέντρα, εθνικούς οργανισμούς, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως από τα 
αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και με δέουσα προσοχή στο έργο 
των οργάνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών σε τομείς που έχουν 
σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις των 
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κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει δείξει τις σημαντικές δυνατότητες για αμοιβαίως ενισχυμένες δραστηριότητες στα 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των αντίστοιχων των Ηνωμένων Εθνών, και η επίγνωση των εξελίξεων και των θέσεων των 
οργάνων των Ηνωμένων Εθνών θα παρείχε τη δυνατότητα στον Οργανισμό να συνδράμει τα 
κράτη μέλη στην εκπλήρωση ολοκλήρου του φάσματος των υποχρεώσεών τους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα κατά συνεπή τρόπο. Αυτό θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία: Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, εισαγωγικό μέρος

Οι θεματικοί τομείς είναι οι ακόλουθοι: Στο έργο του στους ακόλουθους 
θεματικούς τομείς, ο Οργανισμός επιδιώκει 
να προσδιορίσει του οικονομικούς, 
κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες 
οι οποίοι συμβάλλουν στο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτούς τους 
τομείς ή οι οποίοι μπορεί να αποτελούν τις 
αρχικές αιτίες παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της 
προώθησης της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων, απαιτεί κατανόηση των 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων οι οποίοι επιτρέπουν την απόλαυση 
των δικαιωμάτων και την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων όταν 
αποτελούν τις αρχικές αιτίες των παραβιάσεων.

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, στοιχείο (α)

α) ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς α) ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς 
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μορφές μισαλλοδοξίας· μορφές μισαλλοδοξίας  και η προστασία 
των δικαιωμάτων ατόμων τα οποία 
ανήκουν σε εθνοτικές ή εθνικές 
μειονότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπει την αιτιολόγηση της τροπολογίας 14.

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, στοιχείο (α)

α) ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς 
μορφές μισαλλοδοξίας·

α) ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς 
μορφές μισαλλοδοξίας, και ο σεβασμός για 
τα δικαιώματα ατόμων τα οποία ανήκουν 
σε μειονότητες συμπεριλαμβανομένων των 
Ρόμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων ατόμων τα οποία ανήκουν σε μειονότητες αποτελεί θεμελιώδη 
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιταλία έδειξαν ότι αυτός ο 
σεβασμός πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Η επίσημη προσέγγιση κατά των διακρίσεων 
δεν οδηγεί αναγκαστικά σε πλήρη και αποτελεσματική ισότητα.

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας·

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,  
σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, πολιτικών ή οιωνδήποτε άλλων 
πεποιθήσεων, περιουσιακών στοιχείων, 
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γένεσης, εθνικότητας ή ιδιότητας μέλους 
μειονότητας και οιουδήποτε συνδυασμού 
αυτών των λόγων (πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Recital 9 of the Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights stipulates that the Agency should refer in its 
work to fundamental rights as reflected in particular in the Charter of Fundamental Rights. 
Article 21 of the Charter contains wider list of prohibited grounds than Article 13 of the 
Treaty establishing the European Community. Therefore full list of grounds should be
reproduced. 

It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society. Often, 
people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason or 
reasons why.

Τροπολογία: Kinga Gál

Τροπολογία 23
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας·

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους παραδοσιακής εθνικής και 
γλωσσικής μειονότητας και οιουδήποτε 
συνδυασμού αυτών των λόγων (πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι άλλοι τύποι μειονοτήτων καλύπτονται από την απαρίθμηση στο πρώτο μέρος του
εδαφίου, εκτός από τις παραδοσιακές εθνικές και γλωσσικές μειονότητες. Είναι πολύ σημαντικό 
να διορθωθεί αυτή η παράλειψη.
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Τροπολογία: Mary Lou McDonald, Bairbre de Brún

Τροπολογία 24
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας·

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, γλώσσας, αναπηρίας, ηλικίας 
ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας και 
οιουδήποτε συνδυασμού αυτών των λόγων 
(πολλαπλές μορφές διακρίσεων)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει συνέπεια με το άρθρο 21.1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 
οποίο περιλαμβάνει τις γλωσσικές διακρίσεις, πρέπει να προστεθεί η γλώσσα σε αυτό το εδάφιο.

Τροπολογία: Adamos Adamou

Τροπολογία 25
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

β) οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας·

β) οι διακρίσεις λόγω κοινωνικής 
προέλευσης και θέσης, φύλου , φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων ή ιδεών, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας και οιουδήποτε 
συνδυασμού αυτών των λόγων (πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μέλημα αφενός πολλών ομάδων συμφερόντων και ΜΚΟ 
και αφετέρου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Συνεπώς, επειδή ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να προέρχεται από 
διακρίσεις λόγω κοινωνικής θέσης, πρέπει να συμπεριληφθεί. Αλλά ακόμη και πέραν του 
ορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού, οι διακρίσεις που βασίζονται στην κοινωνική θέση 
αποτελούν επίσης δεσπόζουσα μορφή διακρίσεων στην Κοινότητα και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται δεόντως πάντα με συνέπεια προς τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(κεφάλαιο 3).
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Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 26
Άρθρο 2, στοιχείο (γ)

γ) η αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη 
του εγκλήματος και συναφή ζητήματα που 
αφορούν την ασφάλεια των πολιτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Adamos Adamou

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, στοιχείο (γ)

γ) η αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη 
του εγκλήματος και συναφή ζητήματα που 
αφορούν την ασφάλεια των πολιτών·

γ) η αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη 
του εγκλήματος και συναφή ζητήματα που 
αφορούν την ασφάλεια των ατόμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος πολίτες πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο άτομα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την 
υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών 
μελών της ώστε να προστατεύνται όλα τα άτομα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους 
ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Επί πλέον, ο όρος άτομα εξασφαλίζει θεμελιώδη 
δικαιώματα για ειδικές ομάδες όπως άτομα τα οποία επισκέπτονται ή μένουν προσωρινά εντός 
των συνόρων της Ένωσης ή ου άστεγοι.

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) τα κοινωνικά δικαιώματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κοινωνικά δικαιώματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον Χάρτη Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων και στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών· συνεπώς πρέπει να 
προστεθούν στο πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο·

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, στοιχείο (ζ)

ζ) οι θεωρήσεις και οι έλεγχοι στα σύνορα· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, στοιχείο (γ)

γ) η αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη 
του εγκλήματος και συναφή ζητήματα που 
αφορούν την ασφάλεια των πολιτών·

γ) τα δικαιώματα, η υποστήριξη και η 
αποζημίωση των θυμάτων, η πρόληψη του 
εγκλήματος και συναφή ζητήματα που 
αφορούν την ασφάλεια των προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί στην Ένωση, αν εξασφαλίζεται μόνο στους πολίτες και 
όχι σε κάθε άτομο που βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης. Άλλωστε, η εμπορία ανθρώπων –
που απασχολεί σοβαρά το ΕΚ – αφορά συχνά άτομα που δεν είναι πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, στοιχείο (η)

η) η συμμετοχή στη δημοκρατική 
λειτουργία της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, στοιχείο (θ)

θ) τα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου
που συνδέονται με την κοινωνία της 
πληροφορίας· και

θ) τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, η 
προστασία της ιδιωτικότητας, ιδίως των 
προσωπικών δεδομένων που συνδέονται 
με την κοινωνία της πληροφορίας και η 
καταπολέμηση του κυβερνο-εγκλήματος

Or. en

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 33
Άρθρο 2, στοιχείο (ι α) (νέο)

ια) η ιδιωτικότητα και η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 34
Άρθρο 2, στοιχείο (θ α) (νέο)

θα) τα ζητήματα θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που συνδέονται με ενέργειες 
και πολιτικές για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Τροπολογία 35
Άρθρο 2, στοιχείο(ι)

ι)  πρόσβαση σε αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη

ι)  πρόσβαση σε αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά και 
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τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και 
των υπόπτων 

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ρητή μνεία των δικαιωμάτων αυτών είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εικόνα της 
Ένωσης ως «Κoινότητας δικαίου».

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 36
Άρθρο 2, στοιχείο (ι)

ι) πρόσβαση σε αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

ι) ίσα δικαιώματα για όλους ενώπιον του 
νόμου, πρόσβαση σε αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ιδίως τα 
δικαιώματα των κατηγορουμένων και τα 
διαδικαστικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 37
Άρθρο 2, στοιχείο (ι)

ι) η πρόσβαση σε αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη

ι) η πρόσβαση σε αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά και 
τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και 
των υπόπτων.

Or. el

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 38
Άρθρο 2, στοιχείο (ι α) (νέο)

ια) η ακραία φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός
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Or. es

Αιτιολόγηση

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana  (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; 
"Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);  
Resolución de la Sub Comision  por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derchos humanos".

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 39
Άρθρο 2, στοιχείο (ι α) (νέο)

ι α)  τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως το 
δικαίωμα στην  απασχόληση και στη 
στέγη.

Or. fr

Τροπολογία: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Τροπολογία 40
Άρθρο 2, στοιχείο (ι α) (νέο)

ια) τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως τα 
σχετικά με την απασχόληση

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ρητή μνεία των δικαιωμάτων αυτών είναι  επίσης κεφαλαιώδους σημασίας για την εικόνα της 
΄Ενωσης.
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Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 41
Άρθρο 2, στοιχείο (ι α) (νέο)

ια) τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως τα 
σχετικά με την απασχόληση 

Or. el

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 42
Άρθρο 2, στοιχείο (ι β) (νέο)

ιβ) η ισότητα ανδρών και γυναικών, ως 
οριζόντιος στόχος σε όλους τους θεματικούς 
τομείς

Or. el

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 43
Άρθρο 2, στοιχείο (ι β) (νέο)

ιβ) η ομοφυλοφοβία και η ομοφυλοφοβική 
βία·

Or. en

Τροπολογία: Adamos Adamou

Τροπολογία 44
Άρθρο 3, παράγραφος 3

Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο.

[Σημείωση του μεταφραστή: οι λέξεις sex
και gender στα ελληνικά αποδίδονται μόνο 
με τη λέξη φύλο.]
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Or. en

Αιτιολόγηση

Sex is used by some to refer to biological traits while gender may be thought of referring to 
social/cultural ones. Therefore, gender also depends on the society in which on lives and 
subsequently gender discrimination denotes a more socially oriented approach which takes 
into consideration not only biological traits but also the socially and culturally induced 
conceptions of people who may either be transsexuals or are discriminated not because of 
their sex but on the basis of their gender. The amendment is thus, included to avoid possible 
etymological and ensure fundamental rights for both sexes and all genders.

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 45
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Ο Οργανισμός εξετάζει τα ζητήματα που 
συνδέονται με τις διακρίσεις λόγω φύλου 
αποκλειστικά στο πλαίσιο και στο μέτρο 
των εργασιών του που αφορούν τα γενικά 
ζητήματα διακρίσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2, στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι οι γενικοί στόχοι του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα 
των φύλων που δημιουργήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 είναι η 
συμβολή και η ενίσχυση της προώθησης της
ισότητας των φύλων, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων, τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές 
και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, 
καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, και η προώθηση της 
συνειδητοποίησης του θέματος της ισότητας 
των φύλων από τον πολίτη της ΕΕ, με την 
παροχή τεχνικής βοηθείας στα κοινοτικά 
όργανα, ιδίως στην Επιτροπή, και στις αρχές 
των κρατών μελών.

3. Ο Οργανισμός εξετάζει τα ζητήματα που 
συνδέονται με την ισότητα ανδρών και 
γυναικών ως οριζόντιο θέμα και στόχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, 
της Συνθήκης και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 168/2007, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι οι γενικοί στόχοι του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα 
των φύλων που δημιουργήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 είναι η 
συμβολή και η ενίσχυση της προώθησης της 
ισότητας των φύλων, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων, τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές 
και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, 
καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, και η προώθηση της 
συνειδητοποίησης του θέματος της ισότητας 
των φύλων από τον πολίτη της ΕΕ, με την 
παροχή τεχνικής βοηθείας στα κοινοτικά 
όργανα, ιδίως στην Επιτροπή, και στις αρχές 
των κρατών μελών.

Or. el
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 46
Άρθρο 3, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του 
Οργανισμού σε καμία περίπτωση δεν 
υπονομεύει ή παρακάμπτει το έργο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι ένας οργανισμός και όχι ένα θεσμικό όργανο. 
Συνεπώς πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ο Οργανισμός θα είναι συμπληρωματικός στο ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι η δικαιοδοσία του δεν θα 
υπονομεύει ή δεν θα παρακάμπτει τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.
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