
AD\915001EL.doc PE494.844v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2012/2145(INI)

10.10.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό 
τον τομέα
(2012/2145 (INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mariya Gabriel



PE494.844v02-00 2/7 AD\915001EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\915001EL.doc 3/7 PE494.844v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τονίζει τις 
κοινές αξίες των κρατών μελών όπως είναι ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδιαίτερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 21 και 23,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που επηρεάζει όλα τα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά στρώματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας 
των φύλων και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να αποτελεί 
συστηματικά τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των διμερών και πολυμερών σχέσεων, ιδίως με 
τις τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε να ενισχυθεί η 
προώθηση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εξακολουθεί να υφίσταται η πρόκληση της αντιμετώπισης ορισμένων πολιτισμικών και 
παραδοσιακών πεποιθήσεων και πρακτικών, που συνιστούν διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών και των κοριτσιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μορφές βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής κακοποίησης, του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών για 
εμπορικούς σκοπούς, της βίας λόγω φύλου, της βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, καθώς 
και των οικονομικών και κοινωνικών διακρίσεων, πρέπει να θεωρούνται αδικαιολόγητες, 
οιεσδήποτε και αν είναι οι πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές ή λαϊκές ή 
φυλετικές παραδόσεις·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των γυναικών, καθώς και η πλήρης συμμετοχή τους στον 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε μεταπολεμικές
διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, διαπραγματεύσεις για τη δημοκρατική μετάβαση 
και την επίλυση συγκρούσεων και διαδικασίες συμφιλίωσης και σταθεροποίησης·

1. επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την 
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προώθησή τους, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που διεξάγει η ΕΕ με τρίτες χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας 
ή σύνδεσης·

2. ζητεί να γίνεται συστηματικά μνεία στα δικαιώματα των γυναικών και την κατάστασή 
τους στα ενημερωτικά σημειώματα που διατίθενται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά τις μετακινήσεις τους στο πλαίσιο αντιπροσωπιών και επίσημων 
επισκέψεων·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών και 
τη συνδεόμενη με το φύλο διάσταση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
διεθνώς, ιδίως στο πλαίσιο των ισχυουσών ή υπό διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών 
σύνδεσης και διεθνούς εμπορίου·

4. στηρίζει τις χώρες της Λατινικής Αμερικής στις προσπάθειές τους να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους για δέουσα επιμέλεια στους τομείς της πρόληψης, προσοχής, 
διερεύνησης, νομικής δίωξης, καταδίκης και αποζημίωσης στις περιπτώσεις 
γυναικοκτονίας· καλεί την Επιτροπή να εγείρει συστηματικά το θέμα αυτό στο πλαίσιο 
των πολιτικών διαλόγων, ιδιαίτερα των θεσμοθετημένων διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και να προσφέρει τη συνεργασία της στην αναζήτηση λύσεων για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της γυναικοκτονίας στο πλαίσιο των 
διπεριφερειακών εταιρικών σχέσεων·

5. χαιρετίζει τον διορισμό του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τον καλεί να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα 
αυτό·

6. χαιρετίζει την οδηγία 2011/0129 (COD) για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με 
τα δικαιώματα των θυμάτων, που εγκρίθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η οποία 
περιλαμβάνει στοχευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη για θύματα με ειδικές ανάγκες, 
όπως είναι τα θύματα σεξουαλικής βίας, τα θύματα βίας λόγω φύλου και τα θύματα βίας 
στο πλαίσιο στενών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής υποστήριξης 
και συμβουλευτικής· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προωθήσουν, 
στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών τους, τις βελτιώσεις αυτές ως προς τα δικαιώματα 
των θυμάτων βίας λόγω φύλου στις ποινικές διαδικασίες·

7. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση της βίας λόγω φύλου σε πολλά μέρη 
του κόσμου, που αποτελεί ένα από τα συμπτώματα της παγκόσμιας κρίσης, και ιδιαίτερα 
για την αύξηση του αριθμού γυναικοκτονιών (ανθρωποκτονίες με στόχο γυναίκες και 
κορίτσια) στο Μεξικό και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, που 
συμβαίνουν σε ένα πλαίσιο γενικευμένης βίας και διαρθρωτικών διακρίσεων· καταδικάζει 
απερίφραστα όλες τις μορφές βίας λόγω φύλου και το απεχθές έγκλημα της 
γυναικοκτονίας, καθώς και την ατιμωρησία που συνοδεύει κατά κανόνα αυτά τα 
εγκλήματα, η οποία συνιστά περαιτέρω ενθάρρυνση για τους δολοφόνους·

8. αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
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γυναικών, καθώς και στην προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, 
και υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία προϋποθέτει την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στη 
δημόσια ζωή, όπως φάνηκε μετά την Αραβική Άνοιξη·

9. επισημαίνει ότι η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή δεν περιορίζεται 
σε στατιστικούς στόχους για τον αριθμό υποψηφίων και αιρετών αξιωματούχων και ότι η 
εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση της 
προβληματικής σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στη διαμόρφωση πολιτικών και 
ελεύθερη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου, 
πολιτικού και οικονομικού βίου·

10. καλεί την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν σε όλες τις δράσεις 
εξωτερικής πολιτικής και στα χρηματοδοτικά μέσα, μια προσέγγιση που θα λαμβάνει 
υπόψη την παράμετρο του φύλου, με στόχο να αυξηθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και, κατά συνέπεια, να προωθηθούν η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των 
γυναικών και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

11. υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των γυναικών και της πλήρους συμμετοχής τους στη 
λήψη αποφάσεων πολιτικής και οικονομικής φύσης, ιδιαίτερα σε μεταπολεμικές 
διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, διαπραγματεύσεις για τη δημοκρατική μετάβαση 
και την επίλυση συγκρούσεων και διαδικασίες συμφιλίωσης και πολιτικής 
σταθεροποίησης, με σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και την απόδοση ιδιαίτερης 
προσοχής στο θέμα της εξάλειψης των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στο 
πλαίσιο των διεργασιών εκδημοκρατισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές τρίτες 
χώρες·

12. επαναλαμβάνει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των γυναικών να έχουν πρόσβαση σε 
δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στην πρωτοβάθμια, τη 
γυναικολογική και τη μαιευτική περίθαλψη, όπως προβλέπει η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας·

13. εκτιμά ότι, για την εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών όπου σήμερα 
υποεκπροσωπούνται στις πολιτικές οργανώσεις ή στις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, έχει ιδιαίτερη σημασία να προβλεφθούν τρόποι εκπαίδευσης και πλαισίωσης 
τόσο του προσωπικού των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που ασχολείται με τα θέματα 
της ισότητας των φύλων όσο και των γυναικών επιτόπου, ώστε να μπορούν να 
συμβάλλουν ουσιαστικά στις διαδικασίες αποκατάστασης της ειρήνης και επίλυσης των 
συγκρούσεων·

14. χαιρετίζει την παρουσία ενός εμπειρογνώμονα σε θέματα των δύο φύλων στις 
περισσότερες από τις αποστολές παρατηρητών της ΕΕ σε εκλογικές αναμετρήσεις και την 
προσοχή που δίνεται στη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες και ζητεί 
να δίνεται συνέχεια στα συμπεράσματα των εκθέσεων των αποστολών παρακολούθησης·

15 υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στη σύνθεση των αποστολών παρατηρητών της ΕΕ σε εκλογικές αναμετρήσεις, 
δεδομένου ότι αυτό συμβάλλει στην αυξημένη ευαισθητοποίηση ως προς το θέμα της 
συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία και τη δημόσια ζωή, μέσω της 
προώθησης της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών στις τρίτες 
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χώρες στις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκδημοκρατισμού· 

16. υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά 
με την ουσιαστική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.
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