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Τροπολογία 117
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 
19 και 23 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 
19, 23 και 25 αυτού,

Or. en

Τροπολογία 118
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

Or. en

Τροπολογία 119
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 του διεθνούς 
σχεδίου δράσης της Μαδρίτης για τη 
γήρανση,

Or. en



PE524.683v01-00 4/28 AM\1011703EL.doc

EL

Τροπολογία 120
Laurence J.A. J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο 
«Geweld tegen vrouwen binnen de islam» 
(Βία κατά των γυναικών στο Ισλάμ)1α του 
ολλανδικού Κόμματος για την Ελευθερία,
______________
1a «Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam» (Βία κατά των γυναικών στο 
Ισλάμ), Κόμμα για την Ελευθερία, 
Μάρτιος 2013. Δημοσιεύεται στον 
δικτυακό τόπο: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf

Or. nl

Τροπολογία 121
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω 
φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη 
σωματική, σεξουαλική, ψυχική, 
συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή
οικονομική ζημία του θύματος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω 
φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη 
σωματική, σεξουαλική, ψυχική, 
συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη και 
την οικονομική ή κοινωνική ζημία του 
θύματος·

Or. es

Τροπολογία 122
Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία 
των γυναικών από την ανδρική βία στην 
Ένωση δεν είναι παντού ίδια εξαιτίας της 
ποικιλομορφίας που διακρίνει τις πολιτικές 
και τις νομοθεσίες των κρατών μελών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία 
των γυναικών από την ανδρική βία στην 
Ένωση δεν είναι παντού ίδια εξαιτίας της 
ποικιλομορφίας που διακρίνει τις πολιτικές 
και τις νομοθεσίες των κρατών μελών, 
γεγονός που καθιστά τις γυναίκες πιο 
ευάλωτες·

Or. es

Τροπολογία 123
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση 
της οικονομικής και κοινωνικής 
ανεξαρτησίας και συμμετοχής των 
γυναικών συμβάλλει στον περιορισμό της 
έκθεσής τους στη βία λόγω φύλου·

Or. fr

Τροπολογία 124
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται 
συστηματική συλλογή συγκρίσιμων 
δεδομένων για τους διάφορους τύπους βίας 
κατά των γυναικών στην Ένωση, γεγονός 
που καθιστά δύσκολο να εξακριβωθεί η 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται 
συστηματική συλλογή συγκρίσιμων 
δεδομένων για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
και για τους διάφορους τύπους βίας κατά 
των γυναικών στην Ένωση, γεγονός που 



PE524.683v01-00 6/28 AM\1011703EL.doc

EL

πραγματική έκταση του προβλήματος και 
να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις·

καθιστά δύσκολο να εξακριβωθεί η 
πραγματική έκταση του προβλήματος και 
να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 125
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κακοποίηση ηλικιωμένων αναγνωρίζεται 
διεθνώς ως παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των ηλικιωμένων γυναικών, 
όπως και η ανάγκη πρόληψης και 
καταπολέμησης της κακοποίησης 
ηλικιωμένων σε όλες τις χώρες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 126
Laurence J.A. J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. παραπέμπει με έμφαση στην έκθεση 
«Geweld tegen vrouwen binnen de islam» 
(Βία κατά των γυναικών στο Ισλάμ)1α του 
ολλανδικού Κόμματος για την Ελευθερία, 
στο πλαίσιο της οποίας γίνεται αναφορά 
σε έρευνες1β σύμφωνα με τις οποίες 
αποδεικνύεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο 
ποσοστό 91% και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ποσοστό 96% των περιστατικών βίας σε 
βάρος γυναικών διαπράττονται από 
άνδρες με μουσουλμανικό υπόβαθρο·
______________
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1a «Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam» (Βία κατά των γυναικών στο 
Ισλάμ), Κόμμα για την Ελευθερία, 
Μάρτιος 2013. Δημοσιεύεται στον 
δικτυακό τόπο: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf
1β «Middle East Quarterly», P. Chesler, 
άνοιξη 2010, σ. 3-11.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποτελεί καθαρή δειλία το γεγονός ότι η εισηγήτρια δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στο 
Ισλάμ ως ένα από τα αίτια της βίας λόγω φύλου – παρόλο που έρευνες αποδεικνύουν σαφώς ότι 
αυτού του είδους η βία συνιστά σύνηθες φαινόμενο σε μουσουλμανικές κοινότητες και χώρες.

Τροπολογία 127
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει τη ρήτρα παρέκτασης, ήτοι 
να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την 
οποία να αναγνωρίζει τη βία λόγω φύλου 
(συμπεριλαμβανομένου του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων) ως έναν από τους 
τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται 
στον κατάλογο του άρθρου 83 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει τη ρήτρα παρέκτασης, ήτοι 
να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την 
οποία να αναγνωρίζει τη βία λόγω φύλου 
(συμπεριλαμβανομένου του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων) ως έναν από τους 
τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται 
στον κατάλογο του άρθρου 83 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου στην 
ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης 
εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθετικών 
ή κανονιστικών μέτρων σχετικά με την 
προστασία των θυμάτων βίας

Or. fr

Τροπολογία 128
Mariya Gabriel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών·

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, δίδοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην πρόληψη, ειδικότερα για τις 
γυναίκες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ενημέρωσή τους σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, ευαισθητοποιώντας 
παράλληλα τους άνδρες και τα αγόρια, 
από τη μικρότερη δυνατή ηλικία, σχετικά 
με τον σεβασμό της σωματικής και 
ψυχολογικής ακεραιότητας των 
γυναικών· εμμένοντας στην εφαρμογή 
κατάλληλων προγραμμάτων για τις 
αστυνομικές και δικαστικές υπηρεσίες με 
γνώμονα την ιδιαιτερότητα της βίας λόγω 
φύλου· και παροτρύνοντας τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη την υποστήριξη των 
θυμάτων με σκοπό τον καθορισμό ενός 
σχεδίου ζωής και την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης ώστε να μην βρεθούν ποτέ 
ξανά σε ευάλωτη θέση ή θέση εξάρτησης·

Or. fr

Τροπολογία 129
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών·

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση κάθε 
μορφής βίας κατά των γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 130
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η 
θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη 
στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης της βίας λόγω 
φύλου.

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η 
θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη 
στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης της βίας λόγω 
φύλου.

Η βία λόγω φύλου πρέπει να λογίζεται 
(όπως ήδη αναφέρεται στην οδηγία 
2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας, και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 
2001/220/ΔΕΥ) ως βία που στρέφεται κατά 
προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή 
έκφρασης του φύλου του εν λόγω 
προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα 
πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου. Η βία 
λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη 
σωματική, σεξουαλική, ψυχική, 
συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή 
οικονομική ζημία του θύματος και μπορεί 
να περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο 
στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία 
(συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της 
σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη 
δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών 
πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα 
τιμής».

Η βία λόγω φύλου πρέπει να λογίζεται 
(όπως ήδη αναφέρεται στην οδηγία 
2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας, και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 
2001/220/ΔΕΥ) ως βία που στρέφεται κατά 
προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή 
έκφρασης του φύλου του εν λόγω 
προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα 
πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου. Η βία 
λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη 
σωματική, σεξουαλική, ψυχική, 
συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή 
οικονομική ζημία του θύματος και μπορεί 
να περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο 
στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία 
(συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της 
σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη 
δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών 
πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα 
τιμής».

Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν: τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών και 
προγραμμάτων· τη διεξαγωγή έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων της συλλογής 
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δεδομένων και της ανάλυσης· την 
οργάνωση κατάρτισης για τους 
συμμετέχοντες υπαλλήλους· την 
ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών· την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών· τη 
δημιουργία γραμμών παροχής βοήθειας· 
τη δημιουργία και τον εξοπλισμό κέντρων 
υποδοχής με υποδομές, και τη στελέχωση 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 131
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σύσταση 1 σχετικά με τον στόχο και το 
πεδίο εφαρμογής του προς έγκριση 
κανονισμού

Σύσταση 1 σχετικά με τον στόχο και το 
πεδίο εφαρμογής του προς έγκριση 
κανονισμού

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η 
θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη 
στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης της βίας λόγω 
φύλου.

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η 
θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη 
στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών λόγω 
φύλου.

Η βία λόγω φύλου πρέπει να λογίζεται 
(όπως ήδη αναφέρεται στην οδηγία 
2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας, και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 
2001/220/ΔΕΥ1) ως βία που στρέφεται 
κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή 
έκφρασης του φύλου του εν λόγω 
προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα 
πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου. Η βία 
λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη 

Η βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών (καθώς και άλλες μορφές βίας 
λόγω φύλου) πρέπει να λογίζεται (όπως 
ήδη αναφέρεται στην οδηγία 2012/29/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 
σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη 
και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας, και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 
2001/220/ΔΕΥ1) ως βία που στρέφεται 
κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή 
έκφρασης του φύλου του εν λόγω 
προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα 
πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου. Η βία 



AM\1011703EL.doc 11/28 PE524.683v01-00

EL

σωματική, σεξουαλική, ψυχική, 
συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή 
οικονομική ζημία του θύματος και μπορεί 
να περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο 
στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία 
(συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της 
σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη 
δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών 
πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα 
τιμής».

λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη 
σωματική, σεξουαλική, ψυχική, 
συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή 
οικονομική ζημία του θύματος και μπορεί 
να περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο 
στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία 
(συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της 
σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη 
δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών 
πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα 
τιμής».

Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν: τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών και 
προγραμμάτων· τη διεξαγωγή έρευνας,
συμπεριλαμβανομένων της συλλογής 
δεδομένων και της ανάλυσης· την 
οργάνωση κατάρτισης για τους 
συμμετέχοντες υπαλλήλους· την 
ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών· την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών· τη 
δημιουργία γραμμών παροχής βοήθειας· τη 
δημιουργία και τον εξοπλισμό κέντρων 
υποδοχής με υποδομές, και τη στελέχωση 
αυτών.

Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν: τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών και 
προγραμμάτων· τη διεξαγωγή έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων της συλλογής 
δεδομένων και της ανάλυσης· την 
οργάνωση κατάρτισης για τους 
συμμετέχοντες υπαλλήλους· την 
ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών· την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών· τη 
δημιουργία γραμμών παροχής βοήθειας· τη 
δημιουργία και τον εξοπλισμό κέντρων 
υποδοχής με υποδομές, και τη στελέχωση 
αυτών.

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη. 

Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη. 

______________ ________________
1 EE L 315 της 14.11.2012, σ. 57. 1 EE L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

Or. en

Τροπολογία 132
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία



PE524.683v01-00 12/28 AM\1011703EL.doc

EL

Σύσταση 2 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης Σύσταση 2 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια 
σειρά από μέτρα για την πρόληψη της βίας 
λόγω φύλου. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να αφορούν:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια 
σειρά από μέτρα για την πρόληψη της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
λόγω φύλου. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να αφορούν:

- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της 
νοοτροπίας των κοινωνιών·

- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της 
νοοτροπίας των κοινωνιών·

- τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας για τη βία 
λόγω φύλου, μεταξύ άλλων και σχετικά με 
τα αίτια και τα κίνητρα της βίας, καθώς και 
τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυσή 
τους, συνεχίζοντας παράλληλα τις 
προσπάθειες για την τυποποίηση των 
κριτηρίων για την καταγραφή 
περιστατικών βίας λόγω φύλου, ούτως 
ώστε να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα που 
συλλέγονται·

- τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας για τη βία 
λόγω φύλου, μεταξύ άλλων και σχετικά με 
τα αίτια και τα κίνητρα της βίας, καθώς και 
τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυσή 
τους, συνεχίζοντας παράλληλα τις 
προσπάθειες για την τυποποίηση των 
κριτηρίων για την καταγραφή 
περιστατικών βίας λόγω φύλου, ούτως 
ώστε να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα που 
συλλέγονται·

- την οργάνωση της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που είναι πιθανό να 
ασχοληθούν με περιπτώσεις βίας λόγω 
φύλου –συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων στους τομείς της επιβολής του 
νόμου, της κοινωνικής πρόνοιας, της 
υγείας και του προσωπικού των κέντρων 
έκτακτης ανάγκης– με σκοπό τον 
εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ορθή 
αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των θυμάτων·

- την οργάνωση της κατάρτισης των 
υπαλλήλων και των επαγγελματιών που 
είναι πιθανό να ασχοληθούν με 
περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών –
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων 
στους τομείς της επιβολής του νόμου, της 
κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και του 
προσωπικού των κέντρων έκτακτης 
ανάγκης– με σκοπό τον εντοπισμό, τον 
προσδιορισμό και την ορθή αντιμετώπιση 
τέτοιων περιπτώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ανάγκες και τα δικαιώματα των 
θυμάτων·

- την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης 
του Εγκλήματος (European Union Crime 
Prevention Network-EUCPN)·

- την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης 
του Εγκλήματος (European Union Crime 
Prevention Network-EUCPN)·
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- την καθιέρωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, κατά περίπτωση σε 
συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους 
ενδιαφερόμενους·

- την καθιέρωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με 
ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους·

- τη δημιουργία, σε περίπτωση που δεν 
λειτουργούν ήδη, εθνικών γραμμών 
παροχής βοήθειας χωρίς χρέωση, με 
εξειδικευμένο προσωπικό·

- τη δημιουργία, σε περίπτωση που δεν 
λειτουργούν ήδη, εθνικών γραμμών 
παροχής βοήθειας χωρίς χρέωση, με 
εξειδικευμένο προσωπικό·

- τη δημιουργία ειδικών κέντρων 
υποδοχής, τον εξοπλισμό τους με 
υποδομές και τη στελέχωσή τους, 
προσφέροντας θέσεις για τουλάχιστον 1 
γυναίκα ανά 10.000 κατοίκους·

- τη διασφάλιση της λειτουργίας ειδικών 
επαρκώς εξοπλισμένων και
στελεχωμένων κέντρων υποδοχής, 
προσφέροντας θέσεις για τουλάχιστον 1 
γυναίκα ανά 10.000 κατοίκους·

– την εξασφάλιση στήριξης στις 
γυναικείες ΜΚΟ και τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που εργάζονται για την πρόληψη της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
λόγω φύλου.

Or. en

Τροπολογία 133
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια 
σειρά από μέτρα για την πρόληψη της βίας 
λόγω φύλου. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να αφορούν:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια 
σειρά από μέτρα για την πρόληψη της βίας 
λόγω φύλου. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να αφορούν:

- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της 

- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς σε όλα τα 
επίπεδα με στόχο την άρση των εμποδίων 
που αποτρέπουν τις γυναίκες και τα 
κορίτσια από το να απολαμβάνουν πλήρως 
τα δικαιώματά τους και την ελευθερία 
τους, απαλλαγμένες από τον ζυγό της βίας, 
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νοοτροπίας των κοινωνιών· και την αλλαγή της νοοτροπίας των 
κοινωνιών·

- τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας για τη βία 
λόγω φύλου, μεταξύ άλλων και σχετικά με 
τα αίτια και τα κίνητρα της βίας, καθώς και 
τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυσή 
τους, συνεχίζοντας παράλληλα τις 
προσπάθειες για την τυποποίηση των 
κριτηρίων για την καταγραφή 
περιστατικών βίας λόγω φύλου, ούτως 
ώστε να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα που 
συλλέγονται·

- τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας για τη βία 
λόγω φύλου, μεταξύ άλλων και σχετικά με 
τα αίτια και τα κίνητρα της βίας, καθώς και 
τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυσή 
τους, συνεχίζοντας παράλληλα τις 
προσπάθειες για την τυποποίηση των 
κριτηρίων για την καταγραφή 
περιστατικών βίας λόγω φύλου, ούτως 
ώστε να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα που 
συλλέγονται·

- την οργάνωση της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που είναι πιθανό να 
ασχοληθούν με περιπτώσεις βίας λόγω 
φύλου –συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων στους τομείς της επιβολής του 
νόμου, της κοινωνικής πρόνοιας, της 
υγείας και του προσωπικού των κέντρων 
έκτακτης ανάγκης– με σκοπό τον 
εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ορθή 
αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των θυμάτων·

- την οργάνωση της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που είναι πιθανό να 
ασχοληθούν με περιπτώσεις βίας λόγω 
φύλου –συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων στους τομείς της επιβολής του 
νόμου, της κοινωνικής πρόνοιας, της 
υγείας και του προσωπικού των κέντρων 
έκτακτης ανάγκης– με σκοπό τον 
εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ορθή 
αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των θυμάτων·

- την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης 
του Εγκλήματος (European Union Crime 
Prevention Network-EUCPN)·

- την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης 
του Εγκλήματος (European Union Crime 
Prevention Network-EUCPN)·

- την καθιέρωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, κατά περίπτωση σε 
συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους 
ενδιαφερόμενους·

- την καθιέρωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, κατόπιν διαβούλευσης 
και κατά περίπτωση σε συνεργασία με 
ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους·

- τη δημιουργία, σε περίπτωση που δεν 
λειτουργούν ήδη, εθνικών γραμμών 
παροχής βοήθειας χωρίς χρέωση, με 
εξειδικευμένο προσωπικό·

- τη δημιουργία, σε περίπτωση που δεν 
λειτουργούν ήδη, και τη στήριξη εθνικών 
γραμμών παροχής βοήθειας χωρίς χρέωση, 
με εξειδικευμένο προσωπικό·

- τη δημιουργία ειδικών κέντρων 
υποδοχής, τον εξοπλισμό τους με υποδομές 
και τη στελέχωσή τους, προσφέροντας 
θέσεις για τουλάχιστον 1 γυναίκα ανά
10.000 κατοίκους.

- τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας
ειδικών κέντρων υποδοχής, τον εξοπλισμό 
τους με υποδομές και τη στελέχωσή τους, 
προσφέροντας θέσεις για τουλάχιστον 1 
γυναίκα ανά 10.000 κατοίκους.

Or. en
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Τροπολογία 134
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σύσταση 2 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης Σύσταση 2 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης 
και καταπολέμησης

Or. es

Τροπολογία 135
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια 
σειρά από μέτρα για την πρόληψη της βίας 
λόγω φύλου. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να αφορούν:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια 
σειρά από μέτρα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου. 
Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
αφορούν:

Or. es

Τροπολογία 136
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 

- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, με 
γνώμονα το πλαίσιο των έξι παραγόντων 
σχετικά με την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών (πολιτική, πρόληψη, 
προστασία, ποινική δίωξη, μέριμνα και 
συνεργασία), συμπεριλαμβανομένων των 
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απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της 
νοοτροπίας των κοινωνιών·

δημόσιων προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της 
νοοτροπίας των κοινωνιών·

Or. es

Τροπολογία 137
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της 
νοοτροπίας των κοινωνιών·

– τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την προώθηση μιας 
βαθιάς αλλαγής στις κοινωνικές και 
πολιτιστικές συμπεριφορές·

Or. it

Τροπολογία 138
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την - τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
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αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχο 
την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 
και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από 
τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της 
νοοτροπίας των κοινωνιών·

αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματίες του ψυχαγωγικού τομέα με 
στόχο την άρση των εμποδίων που 
αποτρέπουν τις γυναίκες και τα κορίτσια 
από το να απολαμβάνουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους και την ελευθερία τους, 
απαλλαγμένες από τον ζυγό της βίας, και 
την αλλαγή της νοοτροπίας των κοινωνιών·

(…) (…)

- την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης 
του Εγκλήματος (European Union Crime 
Prevention Network-EUCPN)·

την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης 
του Εγκλήματος (European Union Crime 
Prevention Network-EUCPN) καθώς και 
άλλων σχετικών ευρωπαϊκών 
πλατφορμών για επαγγελματίες όπως η 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία 
(CEPOL), η Ευρωπαϊκή Μονάδα 
Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), 
οι Επικεφαλής των Ιατρικών Υπηρεσιών 
της ΕΕ (EU Chief Medical Officers) και 
οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών 
Διευθύνσεων της ΕΕ (EU Chief Nursing 
Officers)·

(…) (…)

- τη δημιουργία ειδικών κέντρων 
υποδοχής, τον εξοπλισμό τους με υποδομές 
και τη στελέχωσή τους, προσφέροντας 
θέσεις για τουλάχιστον 1 γυναίκα ανά 
10.000 κατοίκους.

- τη δημιουργία ειδικών κέντρων 
υποδοχής, ειδικά σχεδιασμένων για την 
ασφάλεια και την ενδυνάμωση των 
γυναικών, τον εξοπλισμό τους με 
υποδομές και τη στελέχωσή τους με 
κατάλληλα καταρτισμένους υπαλλήλους, 
προσφέροντας θέσεις για τουλάχιστον 1 
γυναίκα ανά 10.000 κατοίκους.

Or. en

Τροπολογία 139
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την οργάνωση της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που είναι πιθανό να 
ασχοληθούν με περιπτώσεις βίας λόγω 
φύλου –συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων στους τομείς της επιβολής του 
νόμου, της κοινωνικής πρόνοιας, της 
υγείας και του προσωπικού των κέντρων 
έκτακτης ανάγκης– με σκοπό τον 
εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ορθή 
αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των θυμάτων·

– την οργάνωση της συστηματικής 
κατάρτισης των υπαλλήλων που είναι 
πιθανό να ασχοληθούν με περιπτώσεις βίας 
λόγω φύλου –συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων στους τομείς της επιβολής του 
νόμου, της κοινωνικής πρόνοιας, της 
αρωγής σε παιδιά (θύματα ή μάρτυρες 
βίας) της υγείας και του προσωπικού των 
κέντρων έκτακτης ανάγκης– με σκοπό τον 
εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ορθή 
αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των θυμάτων·

Or. it

Τροπολογία 140
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την καθιέρωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, κατά περίπτωση σε 
συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους 
ενδιαφερόμενους·

– την καθιέρωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων 
εκστρατειών που απευθύνονται ειδικά σε 
άνδρες και αγόρια, κατά περίπτωση σε 
συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους 
ενδιαφερόμενους·

Or. it

Τροπολογία 141
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη δημιουργία ειδικών κέντρων 
υποδοχής, τον εξοπλισμό τους με υποδομές 
και τη στελέχωσή τους, προσφέροντας 
θέσεις για τουλάχιστον 1 γυναίκα ανά 
10.000 κατοίκους.

– τη δημιουργία ειδικών κέντρων 
υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
κέντρων πρώτων βοηθειών για θύματα 
σεξουαλικής βίας) τον εξοπλισμό τους με 
υποδομές και τη στελέχωσή τους, 
προσφέροντας θέσεις για τουλάχιστον 1 
γυναίκα ανά 10.000 κατοίκους.

Or. it

Τροπολογία 142
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την καθιέρωση μηχανισμών για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε δωρεάν 
νομική βοήθεια που θα επιτρέπει στα 
θύματα να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά 
τους σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 143
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη δημιουργία ή την αύξηση του 
αριθμού των δικαστηρίων με 
αρμοδιότητα επί θεμάτων βίας με βάση 
το φύλο· την αύξηση των μέσων και του 
περιεχομένου της κατάρτισης των 
δικαστών, των εισαγγελέων και των 
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δικηγόρων επί θεμάτων βίας με βάση το 
φύλο· την ενίσχυση των ειδικών μονάδων 
των δυνάμεων ασφαλείας μέσω της 
αύξησης του προσωπικού και της 
βελτίωσης της κατάρτισης και των 
υλικών μέσων·

Or. es

Τροπολογία 144
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη συμπερίληψη, σε όλα τα 
προγράμματα, μέτρα και δράσεις που 
αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη, των 
χαρακτηριστικών των θυμάτων με 
ειδικές ανάγκες, όπως τα ανήλικα 
κορίτσια, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
μετανάστριες, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονότητες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι 
γυναίκες με ελάχιστα ή καθόλου 
επαγγελματικά προσόντα ή οι γυναίκες 
που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. es

Τροπολογία 145
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την εφαρμογή μέτρων στις συλλογικές 
συμβάσεις και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των εργοδοτών, των 
συνδικάτων και των επιχειρήσεων από 
κοινού με τις αντίστοιχες διοικήσεις 
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προκειμένου να ενημερώνονται δεόντως 
τα θύματα σχετικά με τα εργασιακά τους 
δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά: τη 
μείωση ή την αλλαγή του ωραρίου 
εργασίας, τη γεωγραφική κινητικότητα, 
τη μετάθεση από την έδρα 
εκμετάλλευσης, την αναστολή της 
εργασιακής σχέσης με διατήρηση της 
θέσης εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας 
συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και ανεργίας, και 
τη λύση της σύμβασης εργασίας στο 
πλαίσιο της οποίας προβλέπεται το 
δικαίωμα αποζημίωσης λόγω απόλυσης·

Or. es

Τροπολογία 146
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 ε (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την εξασφάλιση ότι οι δράστες 
τιμωρούνται σε βαθμό ανάλογο προς τη 
σοβαρότητα του εγκλήματος·

Or. es

Τροπολογία 147
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 στ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την εγγύηση της κατά προτεραιότητα 
πρόσβασης στην κοινωνική στέγαση για 
τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας 
λόγω φύλου·

Or. es
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Τροπολογία 148
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 ζ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη συμπερίληψη της βίας λόγω φύλου 
στους λόγους που μπορούν να 
επικαλεστούν οι αιτούντες άσυλο·

Or. es

Τροπολογία 149
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την παροχή έγκαιρης και επαρκούς 
πληροφόρησης στα θύματα σχετικά με 
τις δυνατότητες προστασίας και τα 
υφιστάμενα νομικά μέτρα, προκειμένου 
να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων ότι τα 
θύματα παροτρύνονται να καταθέσουν·

Or. it

Τροπολογία 150
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την πρόληψη και την καταπολέμηση 
των πολλών και ποικίλων μορφών βίας, 
καθώς και των βαθύτερων αιτίων της, 
και την έγκριση ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση κάθε πτυχής ξεχωριστά, 
έχοντας πάντα ως σημείο αφετηρίας το 
ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσα 
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δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όλους 
τους τομείς της ζωής: το δικαίωμα στην 
προστασία από σωματική ή ψυχική 
βλάβη· το δικαίωμα σε νομική προστασία 
και πρόσβαση στα δικαστήρια για την 
προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων· 
το δικαίωμα στην απασχόληση με 
δικαιώματα· και το δικαίωμα σε ίση 
αμοιβή για ίση εργασία·

Or. pt

Τροπολογία 151
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την καθιέρωση κοινωνικών και 
οικονομικών συνθηκών που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις γυναίκες που έχουν 
υποστεί βία να ζουν ανεξάρτητα και 
αυτόνομα·

Or. pt

Τροπολογία 152
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την πρόβλεψη ειδικής υγειονομικής 
περίθαλψης στα ιδρύματα δημόσιας 
υγείας·

Or. pt
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Τροπολογία 153
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
σχετικά με το ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών και τον κοινωνικό ρόλο των 
γυναικών· την έγκριση μέτρων που 
παρέχουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να 
εξισορροπούν την επαγγελματική με την 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή τους και 
τη ζωή τους ως πολίτες·

Or. pt

Τροπολογία 154
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 ε (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την έγκριση μέτρων για την καθιέρωση 
εποπτείας της προστασίας της 
μητρότητας και την πρόβλεψη κυρώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης· 

Or. pt

Τροπολογία 155
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 στ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη διοργάνωση ετήσιων εκστρατειών 
για την ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της 
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βίας κατά των γυναικών και την 
προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών, με έμφαση: στην οικογενειακή 
βία· στη βία μεταξύ νεαρών συντρόφων· 
στην εμπορία ανθρώπων· στην 
εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών 
μέσω της πορνείας· στον ακρωτηριασμό 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων· στις 
μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου· και 
στα εργασιακά δικαιώματα και την 
προστασία της μητρότητας στην εργασία· 

Or. pt

Τροπολογία 156
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 ζ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την πρόβλεψη, στο πλαίσιο των εθνικών 
σχεδίων δράσης για την εξάλειψη της 
ενδοοικογενειακής βίας, της υποχρέωσης 
παροχής στήριξης στις μετανάστριες που 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, κατά τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που παρέχεται στις 
γυναίκες που διαμένουν νόμιμα, χωρίς να
απαιτείται από τους σχετικούς φορείς να 
αναφέρουν στις αρχές τέτοιου είδους 
περιπτώσεις· 

Or. pt

Τροπολογία 157
Inês Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Σύσταση 2 – σημείο 7 η (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ενίσχυση των δωρεάν δημόσιων 
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υγειονομικών υπηρεσιών, όσον αφορά την 
υποστήριξη των γυναικών που 
υφίστανται βία, και την αύξηση του 
αριθμού των ασύλων και των κέντρων 
που προσφέρουν ειδική στήριξη 
κατάλληλη για γυναίκες διαφόρων 
εθνικοτήτων και σε ποικίλες γλώσσες·

Or. pt

Τροπολογία 158
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον 
ορισμό εθνικών εισηγητών ή τη 
δημιουργία ισοδύναμων μηχανισμών. Τα 
καθήκοντα των μηχανισμών αυτών θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή 
αξιολογήσεων των τάσεων της βίας λόγω 
φύλου, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
καταπολέμησή της σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων και την υποβολή ετήσιων 
εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τις αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τον 
ορισμό εθνικών εισηγητών ή τη 
δημιουργία ισοδύναμων μηχανισμών. Τα 
καθήκοντα των μηχανισμών αυτών θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή 
αξιολογήσεων των τάσεων της βίας λόγω 
φύλου, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
καταπολέμησή της σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων και την υποβολή ετήσιων 
εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τις αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 159
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σύσταση 4 σχετικά με τον συντονισμό της 
στρατηγικής της Ένωσης για την 

Σύσταση 4 σχετικά με τον συντονισμό της 
στρατηγικής της Ένωσης για την 
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καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών

καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών

Προκειμένου να συμβάλουν σε μια 
συντονισμένη και ενοποιημένη στρατηγική 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
βίας λόγω φύλου, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στη 
σύσταση 3.

Προκειμένου να συμβάλουν σε μια 
συντονισμένη και ενοποιημένη στρατηγική 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών λόγω φύλου, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στη 
σύσταση 3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
ορίσει έναν εισηγητή αρμόδιο για θέματα 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών που θα στηρίζει το έργο των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 160
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλουν σε μια 
συντονισμένη και ενοποιημένη στρατηγική 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
βίας λόγω φύλου, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στη 
σύσταση 3.

Προκειμένου να συμβάλουν σε μια 
συντονισμένη και ενοποιημένη στρατηγική 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
βίας λόγω φύλου, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στη 
σύσταση 3.

Or. en

Τροπολογία 161
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους και αρχίζοντας από 
το έτος μετά την έναρξη ισχύος του εν 
λόγω κανονισμού, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με 
τον εν λόγω κανονισμό.

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους και αρχίζοντας από 
το έτος μετά την έναρξη ισχύος του εν 
λόγω κανονισμού, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα 
με τον εν λόγω κανονισμό.

Στην έκθεση θα απαριθμούνται τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί και θα επισημαίνονται οι 
τομείς στους οποίους εξακολουθεί να 
απαιτείται η λήψη μέτρων.

Στην έκθεση θα απαριθμούνται τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί και θα επισημαίνονται οι 
ορθές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 162
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα - Σύσταση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει την 
πηγή της οικονομικής στήριξης στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
τις δράσεις που αναφέρονται στην 
σύσταση 3.

Ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει την 
πηγή της οικονομικής στήριξης στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ 
(Τμήμα ΙΙΙ) για τις δράσεις που 
αναφέρονται στην σύσταση 3.

Or. en


