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Τροπολογία 1
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 2
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24 
Οκτωβρίου 2006 για τη μετανάστευση των 
γυναικών1,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24 
Οκτωβρίου 2006 για τη μετανάστευση των 
γυναικών: ο ρόλος και η θέση των 
μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 3
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης 
Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική 
ένταξη των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας,

                                               
1 EE C 313E, 20.12.2006, σ.118.
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Or. en

Τροπολογία 4
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων καθορίζουν τις αξίες πάνω 
στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ, αξίες που 
ισχύουν για όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων,

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 5
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων καθορίζουν τις αξίες πάνω 
στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ, αξίες που 
ισχύουν για όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων,

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en
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Τροπολογία 6
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων καθορίζουν τις αξίες πάνω 
στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ, αξίες 
που ισχύουν για όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων,

εκτιμώντας ότι ενώ η Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθορίζουν τις 
αξίες πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η 
ΕΕ, όλα τα άτομα που ζουν στην ΕΕ δεν 
επωφελούνται πλήρως από αυτό,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων, 

Or. en

Τροπολογία 7
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθορίζουν τις 
αξίες πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η 
ΕΕ, αξίες που ισχύουν για όλους τους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων,

A. εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθορίζουν τις 
αξίες πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η 
ΕΕ : σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, 
ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των 
ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και 
ειδικότερα, των γυναικών που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων,
εκτιμώντας επίσης ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός 
κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, 
την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ 
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γυναικών και ανδρών.

Or. es

Τροπολογία 8
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμώντας ότι δεν επωφελούνται όλα τα 
άτομα που ζουν στην ΕΕ από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδικά οι 
γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες 
μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 9
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμώντας ότι δεν επωφελούνται όλα τα 
άτομα που ζουν στην ΕΕ από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδικά οι 
γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες 
μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων,

εκτιμώντας ότι δεν επωφελούνται όλα τα 
άτομα που ζουν στην ΕΕ από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδικά οι 
γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες 
μεταναστών,

Or. en

Τροπολογία 10
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι δεν επωφελούνται όλα 
τα άτομα που ζουν στην ΕΕ από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδικά οι 
γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες 
μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων,

Β. εκτιμώντας ότι όλα τα άτομα που ζουν 
στην ΕΕ πρέπει να επωφελούνται από τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ως εκ 
τούτου και οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες μεταναστών και εθνοτικών 
μειονοτήτων,

Or. es

Τροπολογία 11
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι δεν επωφελούνται όλα 
τα άτομα που ζουν στην ΕΕ από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδικά οι 
γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες 
μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων,

Β. εκτιμώντας ότι δεν επωφελούνται όλα 
τα άτομα που ζουν στην ΕΕ από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδικά οι 
άνδρες και οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες μεταναστών και εθνοτικών 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αποτελούν θύματα βίας, 
εμπορίας και φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 12
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι δεν επωφελούνται όλα 
τα άτομα που ζουν στην ΕΕ από το 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδικά 
οι γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες 
μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων,

B. επισημαίνοντας ότι το άρθρο 21 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
απαγορεύει κάθε διάκριση που βασίζεται 
στη ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας   
εκτιμώντας πάντως ότι πολλές 
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κοινότητες εθνοτικών μειονοτήτων που 
ζουν στην ΕΕ εξακολουθούν να βιώνουν 
διακρίσεις, διαχωρισμούς, και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό,

Or. fr

Τροπολογία 13
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. εκτιμώντας ότι η ίση μεταχείριση 
είναι βασικό δικαίωμα και όχι προνόμιο 
όλων των πολιτών, και ότι η ανοχή θα 
πρέπει να αποτελεί μία γενική στάση στη 
ζωή και όχι χάρη που παρέχεται σε 
μερικούς· θεωρώντας ότι όλες οι μορφές 
διακρίσεων πρέπει να καταπολεμούνται 
με την ίδια ένταση,

Or. en

Τροπολογία 14
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι πολλές κοινότητες 
εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στην 
ΕΕ εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις, 
διαχωρισμούς, και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 15
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι πολλές κοινότητες 
εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στην ΕΕ 
εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις, 
διαχωρισμούς, και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό,

εκτιμώντας ότι πολλές κοινότητες 
μειονοτήτων που ζουν στην ΕΕ και αλλού 
στον κόσμο εξακολουθούν να βιώνουν 
διακρίσεις, διαχωρισμούς, και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό,

Or. en

Τροπολογία 16
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι πολλές κοινότητες 
εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στην ΕΕ 
εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις, 
διαχωρισμούς, και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό,

Γ. εκτιμώντας ότι πολλές κοινότητες 
μειονοτήτων που ζουν στην ΕΕ 
εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις, 
διαχωρισμούς, και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό· και οι γυναίκες εθνοτικών 
μειονοτήτων μειονεκτούν όχι μόνο σε 
σύγκριση με την πλειοψηφία των 
γυναικών αλλά και σε σύγκριση με τους 
άνδρες εθνοτικών μειονοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 17
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι μια ενωσιακή Δ. εκτιμώντας ότι μια ενωσιακή 
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ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει κρίσιμη 
σημασία για την πολιτική συνοχής σχετικά 
με την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων, και όχι 
μόνο, στους τομείς της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της στέγασης, της 
απασχόλησης, της παιδείας, της 
υγειονομικής περίθαλψης και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει κρίσιμη 
σημασία για την πολιτική συνοχής σχετικά 
με την κοινωνική ένταξη γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων, και όχι 
μόνο, στους τομείς της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της στέγασης, της 
απασχόλησης, της παιδείας, της 
υγειονομικής περίθαλψης και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 18
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι μια ενωσιακή 
ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει κρίσιμη 
σημασία για την πολιτική συνοχής σχετικά 
με την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων, και όχι 
μόνο, στους τομείς της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της στέγασης, της 
απασχόλησης, της παιδείας, της 
υγειονομικής περίθαλψης και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Δ. εκτιμώντας ότι μια ενωσιακή 
ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει κρίσιμη 
σημασία για την πολιτική συνοχής σχετικά 
με την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
στέγαση, την απασχόληση, την παιδεία, 
την υγειονομική περίθαλψη και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και την προαγωγή 
του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων,

Or. es

Τροπολογία 19
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι μια ενωσιακή 
ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει κρίσιμη 
σημασία για την πολιτική συνοχής σχετικά 
με την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων, και όχι 
μόνο, στους τομείς της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της στέγασης, της 
απασχόλησης, της παιδείας, της 
υγειονομικής περίθαλψης και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Δ. εκτιμώντας ότι μια ενωσιακή 
ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει κρίσιμη 
σημασία για την πολιτική συνοχής σχετικά 
με την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
ειδικά εκείνες για τις οποίες είναι 
δυσκολότερο να ενσωματωθούν λόγω των 
πολιτιστικών διαφορών τους, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων, και όχι 
μόνο, στους τομείς της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της στέγασης, της 
απασχόλησης, της παιδείας, της 
υγειονομικής περίθαλψης και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Juvin, Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε: εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ορισμός για 
την από παλαιότερους χρόνους και για 
την πλέον πρόσφατη εγκατάσταση 
μειονοτήτων, αλλά ότι αναφέρονται 
διαφορές μεταξύ τους καθώς και 
διαφορές μεταξύ διαφόρων ομάδων 
μειονοτήτων· εκτιμώντας ότι οι αρχές των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, την 
κατανόηση και την αποδοχή, θα πρέπει να 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των 
πολιτικών ενσωμάτωσης της ΕΕ για όλους 
τους πολίτες ανεξάρτητα από την 
προέλευσή τους,

E. εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει παγκοσμίως 
αποδεκτός νομικός ορισμός για ομάδες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες· 
εκτιμώντας ότι οι αρχές των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης με 
βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, την 
κατανόηση και την αποδοχή, θα πρέπει να 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των 
πολιτικών της ΕΕ για όλους τους πολίτες 
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους,

Or. en
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Τροπολογία 21
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ορισμός για 
την από παλαιότερους χρόνους και για την 
πλέον πρόσφατη εγκατάσταση 
μειονοτήτων, αλλά ότι αναφέρονται 
διαφορές μεταξύ τους καθώς και 
διαφορές μεταξύ διαφόρων ομάδων 
μειονοτήτων· εκτιμώντας ότι οι αρχές των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, την 
κατανόηση και την αποδοχή, θα πρέπει να 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των 
πολιτικών ενσωμάτωσης της ΕΕ για όλους 
τους πολίτες ανεξάρτητα από την 
προέλευσή τους,

E. εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ορισμός για 
την από παλαιότερους χρόνους και για την 
πλέον πρόσφατη εγκατάσταση 
μειονοτήτων  εκτιμώντας ότι οι αρχές των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, την 
κατανόηση και την αποδοχή, θα πρέπει να 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των 
πολιτικών ενσωμάτωσης της ΕΕ για όλους 
τους κατοίκους ανεξάρτητα από την 
προέλευσή τους,

Or. en

Τροπολογία 22
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για 
όλους στην ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει 
την καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας ,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για 
όλους στην ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει 
την καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας 
,

Or. en
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Τροπολογία 23
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για 
όλους στην ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει 
την καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για 
όλους στην ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει 
την καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας και συμβάλλει σε μία καλύτερη 
σε γενικές γραμμές ποιότητα ζωής,

Or. en

Τροπολογία 24
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για 
όλους στην ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει 
την καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας ,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για
όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ανδρών, 
γυναικών και παιδιών, ανεξάρτητα από 
την προέλευσή τους, στην ποιοτική 
εκπαίδευση αυξάνει την καλύτερη 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ,

Or. en

Τροπολογία 25
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για 
όλους στην ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει 
την καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ίση πρόσβαση για 
όλους στην ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει 
την καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά 
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εργασίας , εργασίας , εκτιμώντας ότι, ωστόσο, σε 
ορισμένα κράτη οι πληθυσμοί που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες 
αποκλείονται από την πλήρη και ίση 
συμμετοχή σε βασικά εκπαιδευτικά 
συστήματα· εκτιμώντας ότι, για να 
διασφαλισθεί η ανάπτυξη μιας 
δημοκρατικής και προοδευτικής 
ευρωπαϊκής κοινωνίας, τα εκπαιδευτικά 
συστήματα πρέπει να διαδίδουν αξίες 
ανοχής και ισότητας,

Or. en

Τροπολογία 26
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. εκτιμώντας ότι υπάρχουν μεγάλες
διαφορές ως προς την εκπαίδευση μεταξύ 
ομάδων που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και μεταξύ διαφορετικών 
γενεών· και εκτιμώντας ότι μη περιεκτικά 
σχολικά συστήματα που βασίζονται στον 
πρόωρο χωρισμό των μαθητών σε 
εκπαιδευτικές κατευθύνσεις είναι 
πιθανότερο να διατηρούν το διαχωρισμό 
και το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ 
μαθητών δευτέρας γενεάς,

Or. en

Τροπολογία 27
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι οι πολιτικές 
ενσωμάτωσης για πολίτες τρίτων χωρών 
επωφελούνται από μια αυξημένη 
προοπτική ισότητας των φύλων έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι ειδικές ανάγκες των γυναικών 
μεταναστών,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι οι πολιτικές 
ενσωμάτωσης για πολίτες τρίτων χωρών 
επωφελούνται από μια αυξημένη 
προοπτική ισότητας των φύλων έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη 
οι ειδικές ανάγκες των γυναικών 
μεταναστών,

Ζ. εκτιμώντας ότι οι πολιτικές 
ενσωμάτωσης για πολίτες τρίτων χωρών 
επωφελούνται από μια αυξημένη 
προοπτική ισότητας των φύλων, η οποία 
είναι αναγκαία, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες των γυναικών μεταναστών,

Or. en

Τροπολογία 29
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι η μεταναστευτική 
πολιτική και η πολιτική για τη χορήγηση
ασύλου, καθώς και η σχετική νομοθεσία, 
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την 
ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών,

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 30
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι η μεταναστευτική 
πολιτική και η πολιτική για τη χορήγηση 
ασύλου, καθώς και η σχετική νομοθεσία, 
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την 
ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών,

εκτιμώντας ότι η μεταναστευτική πολιτική 
και η πολιτική για τη χορήγηση ασύλου, 
καθώς και η σχετική νομοθεσία, θα 
προωθεί την ενσωμάτωση των γυναικών 
μεταναστών,

Or. en

Τροπολογία 31
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι η μεταναστευτική 
πολιτική και η πολιτική για τη χορήγηση 
ασύλου, καθώς και η σχετική νομοθεσία, 
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την 
ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών,

Η. εκτιμώντας ότι η μεταναστευτική 
πολιτική και η πολιτική για τη χορήγηση 
ασύλου, καθώς και η σχετική νομοθεσία 
πρέπει να προωθούν την ενσωμάτωση των
γυναικών μεταναστών,

Or. es

Τροπολογία 32
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται Θ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται 
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στοχοθετημένη προσέγγιση σε ότι αφορά 
την ενσωμάτωση των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες με 
σκοπό να αποφευχθούν τα στερεότυπα, οι 
στιγματισμοί και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

στοχοθετημένη προσέγγιση σε ότι αφορά 
την ενσωμάτωση των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες με 
σκοπό να αποφευχθούν τα στερεότυπα 
πολλαπλών διακρίσεων, οι στιγματισμοί 
και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

Or. en

Τροπολογία 33
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται 
στοχοθετημένη προσέγγιση σε ότι αφορά 
την ενσωμάτωση των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες με 
σκοπό να αποφευχθούν τα στερεότυπα, οι 
στιγματισμοί και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

Θ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται 
στοχοθετημένη προσέγγιση σε ότι αφορά 
την ενσωμάτωση των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες με 
σκοπό να αποφευχθούν τα στερεότυπα 
πολλαπλών διακρίσεων, οι στιγματισμοί 
και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

Or. en

Τροπολογία 34
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμώντας ότι χρειάζεται στοχοθετημένη 
προσέγγιση σε ότι αφορά την 
ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες με σκοπό να 
αποφευχθούν τα στερεότυπα, οι 
στιγματισμοί και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

εκτιμώντας ότι χρειάζεται στοχοθετημένη 
προσέγγιση σε ότι αφορά την κοινωνική 
ένταξη των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες με σκοπό να 
αποφευχθούν τα στερεότυπα, οι 
στιγματισμοί και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

Or. en
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Τροπολογία 35
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται 
στοχοθετημένη προσέγγιση σε ότι αφορά 
την ενσωμάτωση των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες με 
σκοπό να αποφευχθούν τα στερεότυπα, οι 
στιγματισμοί και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

Θ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται μία 
υποβοηθούμενη προσέγγιση σε ότι αφορά 
την ενσωμάτωση των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες με 
σκοπό να αποφευχθούν τα στερεότυπα, οι 
στιγματισμοί και οι εθνοτικοί διαχωρισμοί,

Or. en

Τροπολογία 36
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. εκτιμώντας ότι οι διαφορές σε ό,τι 
αφορά τον πολιτισμό, την παράδοση 
και/ή την θρησκεία δεν θα πρέπει να 
ενεργούν ως εμπόδια στην ενσωμάτωση 
γυναικών μεταναστών και γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες ,

Or. en

Τροπολογία 37
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας ότι, λόγω απουσίας Ι. εκτιμώντας ότι, λόγω απουσίας 
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στατιστικών στοιχείων, πολλά προβλήματα 
παραμένουν απροσδιόριστα, γεγονός που 
σημαίνει ότι δεν έχει υιοθετηθεί μια 
στοχοθετημένη πολιτική,

στατιστικών στοιχείων, πολλά προβλήματα 
εξακολουθούν να μην έχουν εντοπισθεί, 
γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει 
υιοθετηθεί μια στοχοθετημένη πολιτική,

Or. es

Τροπολογία 38
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας ότι, λόγω απουσίας 
στατιστικών στοιχείων, πολλά προβλήματα 
παραμένουν απροσδιόριστα, γεγονός που 
σημαίνει ότι δεν έχει υιοθετηθεί μια 
στοχοθετημένη πολιτική,

Ι. εκτιμώντας ότι η συλλογή ξεχωριστών 
για κάθε φύλλο δεδομένων αποτελεί 
προϋπόθεση για την προστασία και την 
προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
εθνοτικών μειονοτήτων,  εκτιμώντας ότι, 
λόγω απουσίας στατιστικών στοιχείων, 
πολλά προβλήματα παραμένουν 
απροσδιόριστα, γεγονός που σημαίνει ότι 
δεν έχει υιοθετηθεί μια στοχοθετημένη 
πολιτική,

Or. en

Τροπολογία 39
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ευρύ φάσμα 
μέσων και πολιτικών που είναι κατάλληλες 
για την ενσωμάτωση γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων αλλά ότι υπάρχει ένα κενό 
εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ευρύ φάσμα 
μέσων και πολιτικών που είναι κατάλληλες 
για την ενσωμάτωση γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων αλλά ότι υπάρχει ένα κενό 
εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο,
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Or. en

Τροπολογία 40
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ευρύ φάσμα 
μέσων και πολιτικών που είναι κατάλληλες 
για την ενσωμάτωση γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων αλλά ότι υπάρχει ένα κενό 
εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ευρύ φάσμα 
μέσων και πολιτικών που είναι κατάλληλες 
για την ένταξη γυναικών που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 41
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ευρύ φάσμα 
μέσων και πολιτικών που είναι κατάλληλες 
για την ενσωμάτωση γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων αλλά ότι υπάρχει ένα κενό 
εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ευρύ φάσμα 
μέσων και πολιτικών που είναι κατάλληλες 
για την ενσωμάτωση γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων αλλά ότι υπάρχει ένα κενό 
εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο και μία 
έλλειψη συντονισμού σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία 42
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και 
είναι περισσότερο ευάλωτες στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια 
από τις γυναίκες του εγχώριου πληθυσμού 
και από άνδρες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων και 
γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές διακρίσεις και είναι 
περισσότερο ευάλωτες στον κοινωνικό 
αποκλεισμό και στη φτώχεια από τις 
γυναίκες του εγχώριου πληθυσμού και από 
άνδρες που ανήκουν σε μειονοτικές 
ομάδες,

Or. en

Τροπολογία 43
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και 
είναι περισσότερο ευάλωτες στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια 
από τις γυναίκες του εγχώριου πληθυσμού 
και από άνδρες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων και ομάδες 
μεταναστών αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
διακρίσεις και είναι περισσότερο ευάλωτες 
στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη 
φτώχεια από τις γυναίκες του εγχώριου 
πληθυσμού και από άνδρες που ανήκουν 
σε μειονοτικές ομάδες,

Or. en

Τροπολογία 44
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και 
είναι περισσότερο ευάλωτες στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια 
από τις γυναίκες του εγχώριου πληθυσμού 
και από άνδρες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων και ομάδες 
μεταναστών αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
διακρίσεις και είναι περισσότερο ευάλωτες 
στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη 
φτώχεια από τις γυναίκες του εγχώριου 
πληθυσμού και από άνδρες που ανήκουν 
σε μειονοτικές ομάδες,

Or. en

Τροπολογία 45
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και 
είναι περισσότερο ευάλωτες στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια 
από τις γυναίκες του εγχώριου πληθυσμού 
και από άνδρες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και 
είναι περισσότερο ευάλωτες στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια 
και σε ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων 
και η καταναγκαστική στείρωση, από τις 
γυναίκες του εγχώριου πληθυσμού και από 
άνδρες που ανήκουν σε μειονοτικές 
ομάδες,

Or. en

Τροπολογία 46
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται του 
δικαιώματος της ακεραιότητας,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται στην 
πράξη της άσκησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους,

Or. en

Τροπολογία 47
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται του 
δικαιώματος της ακεραιότητας,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται της 
πρόσβασης στα δικαιώματά τους και 
στους πόρους τους,

Or. en

Τροπολογία 48
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται του 
δικαιώματος της ακεραιότητας,

M. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες καθιστά δυσχερέστερη την ένταξή 
τους στην κοινωνία της χώρας στην 
οποία διαβιούν,
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Or. es

Τροπολογία 49
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται του 
δικαιώματος της ακεραιότητας,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες καθιστά τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης δυσκολότερη·

Or. en

Τροπολογία 50
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται του 
δικαιώματος της ακεραιότητας,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε μερικές 
εθνοτικές ομάδες σημαίνει ότι η 
ικανότητά τους να ενσωματωθούν με 
επιτυχία στην κοινωνία καθίσταται 
δυσκολότερη,

Or. en

Τροπολογία 51
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι στερούνται του 
δικαιώματος της ακεραιότητας,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
ομάδες συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει 
έλεγχος πάνω στα σώματά τους και στη 
σεξουαλικότητά τους ούτε πρόσβαση σε 
πόρους για την υγεία και τα σχετικά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής και των 
πόρων για τη σεξουαλική υγεία,

Or. en

Τροπολογία 52
Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες που 
ανήκουν σε μειονοτικές εθνοτικές ομάδες 
πρέπει να έχουν τον έλεγχο των 
σεξουαλικών δικαιωμάτων τους και των 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής όπως 
ακριβώς και οι γυναίκες του αυτόχθονος 
πληθυσμού·

Or. fr

Τροπολογία 53
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. εκτιμώντας ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στο κοινωνικό σύνολο και η 
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επιτυχής ενσωμάτωσή τους θα έχει 
θετικές συνέπειες για τα παιδιά τους και 
για τις μελλοντικές γενεές,

Or. en

Τροπολογία 54
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. εκτιμώντας ότι η μη ενσωμάτωση 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων συνεπάγεται 
σημαντικό άμεσο και έμμεσο κόστος για 
τους δημόσιους προϋπολογισμούς,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. εκτιμώντας ότι η μη ενσωμάτωση
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων συνεπάγεται 
σημαντικό άμεσο και έμμεσο κόστος για 
τους δημόσιους προϋπολογισμούς,

ΙΕ. εκτιμώντας ότι ο κοινωνικός 
αποκλεισμός γυναικών που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων 
συνεπάγεται σημαντικό άμεσο και έμμεσο 
κόστος για τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς,

Or. en
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Τροπολογία 56
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. εκτιμώντας ότι η μη ενσωμάτωση 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων συνεπάγεται 
σημαντικό άμεσο και έμμεσο κόστος για 
τους δημόσιους προϋπολογισμούς,

ΙΕ. εκτιμώντας ότι η μη ενσωμάτωση 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων μπορεί να 
οδηγήσει σε δυσκολίες οικονομικής 
ανεξαρτησίας με πιθανό αποτέλεσμα 
άμεσο και έμμεσο κόστος για την 
κοινωνία και τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς,

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων είναι περισσότερο ευάλωτες 
σε διάφορες μορφές ανδρικής βίας και 
εκμετάλλευσης,

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων είναι περισσότερο ευάλωτες 
σε διάφορες μορφές ανδρικής βίας και 
εκμετάλλευσης όταν είναι λιγότερο 
ενσωματωμένες από τις γυναίκες που 
ανήκουν στον εγχώριο πληθυσμό,

Or. en

Τροπολογία 58
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων είναι περισσότερο ευάλωτες 
σε διάφορες μορφές ανδρικής βίας και 
εκμετάλλευσης,

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων είναι περισσότερο ευάλωτες 
σε διάφορες μορφές ανδρικής βίας και 
εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα της εμπορίας 
ανθρώπων,

Or. en

Τροπολογία 59
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. εκτιμώντας ότι η κοινωνική 
ενσωμάτωση θα επωφεληθεί από 
αυξημένες και τακτικές διαβουλεύσεις 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία 60
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πολιτική ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 61
Philippe Juvin, Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. τονίζει ότι δεν υπάρχει αποδεκτός 
νομικός ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο 
για ομάδες που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και ότι αυτή η έννοια 
καλύπτει ευρύ φάσμα καταστάσεων 
διαφόρων εθνοτικών ομάδων εντός των 
κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις διαφορές και τις ομοιότητες σε 
ό,τι αφορά ανάγκες και εμπειρίες μεταξύ 
διαφόρων ομάδων εθνοτικών 
μειονοτήτων, νέων εθνοτικών 
μεταναστών, εγκατεστημένων εθνοτικών 
ομάδων και εθνοτικών μειονοτήτων, τα 
μέλη των οποίων έχουν γεννηθεί στη 
χώρα υποδοχής. Οι εν λόγω διαφορές και 
ομοιότητες έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στην διαδικασία ενσωμάτωσης·

Or. en
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Τροπολογία 63
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και εθνοτική 
καταγωγή για θέματα που έχουν σχέση με 
την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στο 
σύστημα υγείας και στη στέγαση·

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και εθνοτική 
καταγωγή για θέματα που έχουν σχέση με 
την κοινωνική ένταξη, όπως η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, 
στην κοινωνική ασφάλιση, στο σύστημα 
υγείας και στη στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 64
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και εθνοτική 
καταγωγή για θέματα που έχουν σχέση με 
την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στο 
σύστημα υγείας και στη στέγαση·

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίζουν τακτικά και να 
προβαίνουν σε σχετικές αναλύσεις, 
ξεχωριστά δεδομένα για κάθε φύλο και 
εθνοτική καταγωγή για θέματα που έχουν 
σχέση με την κοινωνική ενσωμάτωση, 
όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 
αγορά εργασίας, στην κοινωνική 
ασφάλιση, στο σύστημα υγείας και στη 
στέγαση·

Or. fr
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Τροπολογία 65
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και εθνοτική 
καταγωγή για θέματα που έχουν σχέση με 
την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στο 
σύστημα υγείας και στη στέγαση·

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και εθνοτική 
καταγωγή για θέματα που έχουν σχέση με 
την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στο 
σύστημα υγείας και στη στέγαση· τα 
δεδομένα σχετικά με την εθνοτική 
καταγωγή θα πρέπει να συλλέγονται σε 
αυστηρά ανώνυμη βάση, σύμφωνα με 
τους κανόνες για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 66
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και εθνοτική 
καταγωγή για θέματα που έχουν σχέση με 
την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στο 
σύστημα υγείας και στη στέγαση·

1. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εργασθούν από κοινού με τις 
διάφορες ΜΚΟ και ομάδες της κοινωνίας 
των πολιτών που εξειδικεύονται σε 
θέματα που αφορούν τις γυναίκες και το 
φύλο, να εξασφαλίσουν ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και εθνοτική 
καταγωγή για θέματα που έχουν σχέση με 
την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στο 
σύστημα υγείας και στη στέγαση·

Or. en
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Τροπολογία 67
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Θεωρεί ότι χρειάζεται ένας 
περισσότερο δομημένος συντονισμός 
μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών 
προκειμένου να επιτευχθούν ένας 
βιώσιμος αντίκτυπος και καλύτερες 
πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο·

2. Θεωρεί ότι έχει πρώτιστη σημασία να 
εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία 
εγκαίρως και, συνεπώς, να μεταφερθούν 
οι οδηγίες στη νομοθεσία των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 68
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Θεωρεί ότι χρειάζεται ένας περισσότερο 
δομημένος συντονισμός μεταξύ ΕΕ και 
κρατών μελών προκειμένου να 
επιτευχθούν ένας βιώσιμος αντίκτυπος και 
καλύτερες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο·

2. Θεωρεί ότι χρειάζεται ένας περισσότερο 
δομημένος συντονισμός μεταξύ ΕΕ και του 
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου 
προκειμένου να επιτευχθούν ένας βιώσιμος 
αντίκτυπος και καλύτερες πολιτικές σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 69
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Θεωρεί ότι χρειάζεται ένας περισσότερο 
δομημένος συντονισμός μεταξύ ΕΕ και 
κρατών μελών προκειμένου να 
επιτευχθούν ένας βιώσιμος αντίκτυπος και 
καλύτερες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο·

2. Θεωρεί ότι χρειάζεται ένας περισσότερο 
δομημένος συντονισμός μεταξύ ΕΕ και 
κρατών μελών προκειμένου να 
επιτευχθούν ένας βιώσιμος αντίκτυπος και 
καλύτερες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει τους 
σχεδιαστές της πολιτικής σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
να προβούν σε διαβουλεύσεις με τις 
γυναίκες σχετικά με τα δικαιώματά τους, 
τις κοινότητές τους και τις οικείες 
οργανώσεις όσον αφορά πολιτικές και 
μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης εθνοτικών 
μειονοτήτων και γυναικών μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 70
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Θεωρεί ότι χρειάζεται ένας περισσότερο 
δομημένος συντονισμός μεταξύ ΕΕ και 
κρατών μελών προκειμένου να 
επιτευχθούν ένας βιώσιμος αντίκτυπος και 
καλύτερες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο·

2. Θεωρεί ότι χρειάζεται ένας περισσότερο 
δομημένος συντονισμός των ευρωπαϊκών, 
εθνικών και τοπικών πολιτικών που 
αφορούν τις ομάδες των εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν 
αποτελέσματα διαρκείας·

Or. fr

Τροπολογία 71
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει τη σημασία των γλωσσικών 
μαθημάτων στη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής για τις γυναίκες που ανήκουν σε 
εθνοτικές ομάδες, πράγμα που θα τις 
βοηθήσει να ενσωματωθούν στην 
κοινωνία υποδοχής ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα. Επίσης, τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να εκπαιδευθεί η 
κοινωνία υποδοχής σχετικά με την 
αποδοχή διαφορετικών πολιτισμών και με 
τον αντίκτυπο του ρατσισμού και της 
προκατάληψης. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η ευθύνη μίας αποτελεσματικής 
ενσωμάτωσης εναπόκειται τόσο στις 
εθνοτικές μειονότητες όσο και στην 
κοινότητα υποδοχής. Αμφότερες πρέπει 
να καταβάλουν προσπάθεια 
αλληλοενσωμάτωσης με στόχο να 
πραγματοποιηθεί η κοινωνική ενότητα·

Or. en

Τροπολογία 72
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους·

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της έλλειψης 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
βελτιώνοντας την κατάρτισή τους ώστε 
να τους εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για 
την απασχόληση σύμφωνα με τις 
δεξιότητές τους και τα προσόντα τους·

Or. es



AM\817690EL.doc 35/72 PE441.285v02-00

EL

Τροπολογία 73
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους·

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες σε θέματα 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 74
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες 
απασχόλησης σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους·

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες
απασχόλησης, με καλύτερη πρόσβαση 
στις αγορές εργασίας μέσω περιόδων 
πρακτικής εξάσκησης σύμφωνα με τις 
δεξιότητές τους και τα προσόντα τους, με 
αντιστάθμιση των συνεπειών της 
"γυάλινης οροφής", και με τη συνεργασία 
με τις κοινότητές τους με σκοπό την 
ενεργοποίησή τους για συμμετοχή στην 
κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 75
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους·

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, με 
αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και των 
προσόντων τους, καθώς και υποστήριξη 
της κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 76
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους· 

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους· εν 
προκειμένω, ενθαρρύνει την εφαρμογή 
πολιτικών για τις γυναίκες μετανάστες 
που θα διασφαλίζουν ταχείες και σαφείς 
διαδικασίες αναγνώρισης διπλωμάτων, 
πρόσβασης σε περαιτέρω εκπαίδευση και 
σε διάφορα μαθήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και σε δωρεάν μαθήματα 
εκμάθησης γλώσσας·
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Or. en

Τροπολογία 77
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους·

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και 
ομάδες μεταναστών, εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για την απασχόληση σύμφωνα 
με τις δεξιότητές τους και τα προσόντα 
τους·  καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που θα 
διασφαλίζουν σαφείς διαδικασίες για την 
αναγνώριση διπλωμάτων, την πρόσβαση 
σε μαθήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, περαιτέρω εκπαίδευση και 
σε άνευ όρων και μάλιστα με 
προτεραιότητα πρόσβαση σε γλωσσικά 
μαθήματα·

Or. en

Τροπολογία 78
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν 
ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες έχουν ίση πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και έχουν την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις 
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απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους·

δεξιότητες που κατέχουν στον επιλεγμένο 
τομέα απασχόλησής τους·

Or. en

Τροπολογία 79
Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους· 

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους· ενθαρρύνει εν 
προκειμένω την εφαρμογή πολιτικών για 
τις μετανάστριες, πολιτικών που 
εξασφαλίζουν σαφείς και ταχείες 
διαδικασίες για την αναγνώριση των 
πτυχίων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και κυρίως στην εκμάθηση της γλώσσας 
της χώρας υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 80
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην αποφυγή του περιορισμού 
επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 

3. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να παρεμποδίσουν την επαγγελματική 
υποβάθμιση γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες και να εγκρίνουν 
μέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν ίσες 
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εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για την 
απασχόληση σύμφωνα με τις δεξιότητές 
τους και τα προσόντα τους·

ευκαιρίες για την απασχόληση σύμφωνα 
με τις δεξιότητές τους και τα προσόντα 
τους· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την 
εφαρμογή πολιτικών για γυναίκες 
μετανάστες που θα διασφαλίζουν ταχείες 
και σαφείς διαδικασίες αναγνώρισης 
διπλωμάτων, πρόσβασης σε περαιτέρω 
εκπαίδευση και διάφορα μαθήματα 
κατάρτισης, καθώς και σε γλωσσικά 
μαθήματα, ει δυνατόν, με μειωμένο 
κόστος·

Or. en

Τροπολογία 81
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Σημειώνει τη σημασία γυναικείων 
προτύπων αναφοράς στην ενσωμάτωση και 
υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για την 
ενθάρρυνση των διαπολιτισμικών
διαμεσολαβητών εντός της ΕΕ ·

4. Σημειώνει τη σημασία γυναικείων 
προτύπων αναφοράς στην ενσωμάτωση και 
υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· ενθαρρύνει τους σχεδιαστές 
πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο να προβούν σε 
διαβουλεύσεις με εθνοτικές μειονότητες 
και οργανώσεις γυναικών μεταναστών για 
πολιτικές και μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην κοινωνική ενσωμάτωση της 
εθνοτικής μειονότητας και των γυναικών 
μεταναστών· προτρέπει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για 
την ενθάρρυνση των κοινωνικο-
πολιτισμικών διαμεσολαβητών εντός της 
ΕΕ ·

Or. en
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Τροπολογία 82
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Σημειώνει τη σημασία γυναικείων 
προτύπων αναφοράς στην ενσωμάτωση 
και υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· προτρέπει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για 
την ενθάρρυνση των διαπολιτισμικών 
διαμεσολαβητών εντός της ΕΕ ·

4. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αξιολογείται και να συνεχίζεται η στήριξη 
στις άριστες πρακτικές των κρατών 
μελών με περισσότερη εμπειρία σε ό,τι 
αφορά την ενσωμάτωση μειονοτικών 
ομάδων· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για να 
αξιοποιηθούν τα μοντέλα ρόλων σε ό,τι 
αφορά την ενσωμάτωση και υποστηρίζει 
την ανταλλαγή άριστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 83
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Σημειώνει τη σημασία γυναικείων 
προτύπων αναφοράς στην ενσωμάτωση και 
υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· προτρέπει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για 
την ενθάρρυνση των διαπολιτισμικών 
διαμεσολαβητών εντός της ΕΕ ·

4. Σημειώνει τη σημασία γυναικείων 
προτύπων αναφοράς στην ενσωμάτωση και 
υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· ενθαρρύνει τους σχεδιαστές 
πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο να προβούν σε 
διαβουλεύσεις με εθνοτικές μειονότητες 
και οργανώσεις γυναικών μεταναστών για 
πολιτικές και μέτρα που θα αποσκοπούν 
στην κοινωνική ενσωμάτωση της 
εθνοτικής μειονότητας και των γυναικών 
μεταναστών· 

Or. en
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Τροπολογία 84
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Σημειώνει τη σημασία γυναικείων 
προτύπων αναφοράς στην ενσωμάτωση και 
υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για την 
ενθάρρυνση των διαπολιτισμικών 
διαμεσολαβητών εντός της ΕΕ ·

4. Σημειώνει τη σημασία γυναικείων 
προτύπων αναφοράς στην ενσωμάτωση και 
υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για την 
ενθάρρυνση της χρησιμοποίησης των 
διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών εντός 
της ΕΕ και την δημιουργία ενός μητρώου 
καταχώρησης·

Or. it

Τροπολογία 85
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προτείνουν μέτρα για να 
προωθηθεί η ύπαρξη διαμεσολαβητών 
στον κοινωνικοπολιτιστικό τομέα εντός 
της ΕΕ 

Or. en

Τροπολογία 86
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β.θεωρεί ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης
πρέπει να αρχίσει σε πρώιμο στάδιο της 
ζωής, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα 
θεσμικό πλαίσιο κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών για παιδιά και 
οικογένειες με βάση την κοινότητα, που 
θα ανταποκριθεί σε περιφερειακές και 
προσωπικές ανάγκες, διασφαλίζοντας ίση 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας και, ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει ιδιαίτερα 
προγράμματα για την ενσωμάτωση σε 
πρώιμο στάδιο της ζωής· 

Or. en

Τροπολογία 87
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ένταξης και να εξασφαλίσει 
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων·

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
ευκαιρίες ενωσιακής χρηματοδότησης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και να 
εξασφαλίσει γι'αυτά μια περισσότερο 
στρατηγική εστίαση προκειμένου να 
διαδραματίσουν ρόλο στην ενσωμάτωση 
και στην εκ νέου ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 88
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ένταξης και να εξασφαλίσει 
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων·

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και να το 
προικοδοτήσει με μια περισσότερο 
στρατηγική εστίαση προκειμένου να 
διαδραματίσει ρόλο στην ένταξη στην 
αγορά εργασίας γυναικών που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα 
σε καιρούς οικονομικών κρίσεων•

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ένταξης και να εξασφαλίσει
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων·

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και να εξασφαλίσει 
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων·
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Or. en

Τροπολογία 90
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ένταξης και να εξασφαλίσει 
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων·

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ένταξης και να εξασφαλίσει 
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων και ομάδες 
μεταναστών, ιδιαίτερα σε καιρούς 
οικονομικών κρίσεων· τονίζει τη σημασία 
της διαφοροποίησης μεταξύ 
μεταναστευτικών ομάδων και ομάδων 
εθνοτικών μειονοτήτων για το ταμείο 
ένταξης και προτρέπει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα που θα εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ενωσιακή χρηματοδότηση 
για τους μετανάστες και για τις γυναίκες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες· 

Or. en

Τροπολογία 91
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 

5. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ένταξης και να εξασφαλίσει 
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων· 

Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ένταξης και να εξασφαλίσει 
γι'αυτά μια περισσότερο στρατηγική 
εστίαση προκειμένου να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ενσωμάτωση και στην εκ νέου 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε 
καιρούς οικονομικών κρίσεων προτρέπει 
την Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ενωσιακή 
χρηματοδότηση για μετανάστες και 
οργανώσεις γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες· 

Or. en

Τροπολογία 92
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. Καλεί την Επιτροπή, μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, και τα
κράτη μέλη, μέσω των εθνικών
κοινωνικών ταμείων, να προωθήσουν τις
ευκαιρίες επιχειρηματικότητας με
συγκεκριμένο στόχο γυναίκες από ομάδες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, με 
την οργάνωση δωρεάν ή χαμηλού 
κόστους σεμιναρίων επιχειρηματικότητας 
και εργαστηρίων, και με τη δημοσίευση 
σχεδίων ανάπτυξης· 

Or. en
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Τροπολογία 93
Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
απαιτούνται περισσότερες εγκάρσιες 
μελέτες και δείκτες όσον αφορά τις 
επιπτώσεις των διακρίσεων και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στις γυναίκες 
που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες για 
την επεξεργασία στοχευμένων πολιτικών 
ένταξης· ενθαρρύνει εν προκειμένω την 
Επιτροπή, και ειδικότερα την ΓΔ 
Έρευνας, να χρηματοδοτήσει τις μελέτες 
αυτές· 

Or. fr

Τροπολογία 94
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που νομιμοποιούν και 
διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και 
να διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
τη θρησκεία· ;

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών εθίμων που εμφορούνται από 
διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που υπολανθάνουν κάτω 
από τη βία κατά των γυναικών, και να 
διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
τη θρησκεία· ;

Or. es
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Τροπολογία 95
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που νομιμοποιούν και 
διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και 
να διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
τη θρησκεία· ;

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και μοντέλα πατριαρχικού 
ρόλου και για τη αντιμετώπιση σεξιστικών 
στερεοτύπων και κοινωνικού στιγματισμού 
που νομιμοποιούν και διαιωνίζουν τη βία 
κατά των γυναικών, και να διασφαλίσουν 
ότι καμία βία δεν δικαιολογείται για 
προβληματισμούς που έχουν σχέση με τα 
έθιμα, τις παραδόσεις ή τη θρησκεία· ;

Or. en

Τροπολογία 96
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που νομιμοποιούν και 
διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και 
να διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
τη θρησκεία· ;

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης με αντικείμενο 
μετανάστες και γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, καθώς και το γενικό 
κοινό, για την καταπολέμηση πολιτιστικών 
προτύπων που εμφορούνται από 
διακρίσεις, για την παρεμπόδιση της 
πόλωσης και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που νομιμοποιούν και 
διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και 
να διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
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τη θρησκεία· ;

Or. en

Τροπολογία 97
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που νομιμοποιούν και 
διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και 
να διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
τη θρησκεία· ;

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και να διασφαλίσουν 
την πλήρη εφαρμογή των οικείων 
διατάξεων για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
του κοινωνικού στιγματισμού που 
νομιμοποιούν και διαιωνίζουν τη βία κατά 
των γυναικών, και να διασφαλίσουν ότι 
καμία βία δεν δικαιολογείται για 
προβληματισμούς που έχουν σχέση με τα 
έθιμα, τις παραδόσεις ή τη θρησκεία· ;

Or. en

Τροπολογία 98
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που νομιμοποιούν και 
διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και 

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και να διασφαλίσουν 
την πλήρη εφαρμογή των οικείων 
διατάξεων για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και του
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να διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
τη θρησκεία· ;

κοινωνικού στιγματισμού που 
νομιμοποιούν και διαιωνίζουν τη βία κατά 
των γυναικών, και να διασφαλίσουν ότι 
καμία βία δεν δικαιολογείται για 
προβληματισμούς που έχουν σχέση με τα 
έθιμα, τις παραδόσεις ή τη θρησκεία· 

Or. en

Τροπολογία 99
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 
πολιτιστικών προτύπων που εμφορούνται 
από διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και κοινωνικού 
στιγματισμού που νομιμοποιούν και 
διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και 
να διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για προβληματισμούς που 
έχουν σχέση με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή 
τη θρησκεία· ;

6. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, σε συνεργασία με ΜΚΟ, να 
αποδυθούν σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την 
καταπολέμηση πολιτιστικών 
προτύπων που εμφορούνται από 
διακρίσεις και για τη αντιμετώπιση 
σεξιστικών στερεοτύπων και 
κοινωνικού στιγματισμού που 
νομιμοποιούν και διαιωνίζουν τη 
βία κατά των γυναικών, και να 
διασφαλίσουν ότι καμία βία δεν 
δικαιολογείται για 
προβληματισμούς που έχουν σχέση 
με τα έθιμα, τις παραδόσεις ή τη 
θρησκεία· 

Or. en

Τροπολογία 100
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. Τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερο
έρευνα κατά τομείς και δείκτες σχετικά
με τον αντίκτυπο των διακρίσεων και του
κοινωνικού αποκλεισμού για τις γυναίκες
που ανήκουν σε κοινότητες εθνοτικών
μειονοτήτων στην επικράτεια της ΕΕ
προκειμένου να ενημερωθούν με στοιχεία
στοχευόμενες πολιτικές ένταξης· εν 
προκειμένω, ενθαρρύνει την Επιτροπή, 
ειδικά την ΓΔ Έρευνας, να 
χρηματοδοτήσει τέτοια σχέδια έρευνας· 

Or. en

Τροπολογία 101
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. Τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερο
έρευνα κατά τομείς και δείκτες σχετικά
με τον αντίκτυπο των διακρίσεων και του
κοινωνικού αποκλεισμού για τις γυναίκες
που ανήκουν σε κοινότητες εθνοτικών
μειονοτήτων στην επικράτεια της ΕΕ
προκειμένου να ενημερωθούν με στοιχεία 
στοχευόμενες πολιτικές ένταξης· εν 
προκειμένω, ενθαρρύνει την Επιτροπή, 
ειδικά την ΓΔ Έρευνας, να 
χρηματοδοτήσει τέτοια σχέδια έρευνας··

Or. en

Τροπολογία 102
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Προτρέπει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της παροχής 
συμβουλών σχετικά με κοινωνικά 
δικαιώματα , υπηρεσίες που έχουν σχέση 
με τα παιδιά, υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς 
και υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης·

7. Προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την 
διευκόλυνση και την βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες, ιδιαίτερα στους 
τομείς της υγείας, των κοινωνικών 
υπηρεσιών, της παροχής συμβουλών 
σχετικά με κοινωνικά δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τα δικαιώματα των 
γυναικών, σε υπηρεσίες που έχουν σχέση 
με τα παιδιά, σε υπηρεσίες με αντικείμενο 
την επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
καθώς και σε υπηρεσίες επαγγελματικής 
κατάρτισης·

Or. es

Τροπολογία 103
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Προτρέπει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της παροχής 
συμβουλών σχετικά με κοινωνικά 
δικαιώματα , υπηρεσίες που έχουν σχέση 
με τα παιδιά, υπηρεσίες με αντικείμενο 
την επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής 
κατάρτισης· 

7. Προτρέπει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, 
της παροχής συμβουλών σχετικά με 
κοινωνικά δικαιώματα, υπηρεσίες που 
έχουν σχέση με τα παιδιά, την πρόσβαση
στην αγορά εργασίας, καθώς και υπηρεσίες 
επαγγελματικής κατάρτισης· 

Or. en
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Τροπολογία 104
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Προτρέπει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της παροχής 
συμβουλών σχετικά με κοινωνικά 
δικαιώματα , υπηρεσίες που έχουν σχέση 
με τα παιδιά, υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς 
και υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης· 

7. Προτρέπει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης 
της παροχής συμβουλών σχετικά με 
κοινωνικά δικαιώματα , υπηρεσίες που 
έχουν σχέση με τα παιδιά, υπηρεσίες με 
αντικείμενο την ένταξη/επανένταξη στην 
αγορά εργασίας, καθώς και υπηρεσίες 
επαγγελματικής κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 105
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. Καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν
την πρόσβαση στην αγορά
ενοικιαζόμενων ιδιωτικών κατοικιών με
κανονικά συμβόλαια προκειμένου να 
αποφεύγονται εξώσεις καθώς και 
πρόσβαση σε βασικές χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες·  

Or. en

Τροπολογία 106
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γυναίκες σε εθνοτικές μειονότητες διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής·

8. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων σε όλους τους 
τομείς της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού·

Or. en

Τροπολογία 108
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής·

8. Ενθαρρύνει την ενεργό πολιτική και 
κοινωνική συμμετοχή των γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων σε όλους τους τομείς της 
ζωής τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
επιδίωξη ηγετικών θέσεων·
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Or. en

Τροπολογία 109
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής·

8. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής·
προκειμένου να μετριασθεί η σύγχρονη 
υποεκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 110
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Επισημαίνει ότι η οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσής τους και της συμμετοχής 
τους·

9. Επισημαίνει ότι η οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της 
πλήρους συμμετοχής τους στον κορμό 
της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 111
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Επισημαίνει ότι η οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της
ενσωμάτωσής τους και της συμμετοχής 
τους·

9. Επισημαίνει ότι η οικονομική
ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί
βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της
ενσωμάτωσής τους και της συμμετοχής
τους·  καλεί τα κράτη μέλη να
ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην 
απασχόληση γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες και ομάδες 
μεταναστών, εγκρίνοντας θετικά μέτρα 
για την καταπολέμηση των διπλών 
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες 
στην αγορά εργασίας και δημιουργώντας 
ευνοϊκές συνθήκες για την πρόσβασή 
τους στην αγορά εργασίας, με 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής και 
ιδιωτικής τους ζωής, ιδιαίτερα 
εξασφαλίζοντας προσιτές διευκολύνσεις 
για τη φροντίδα των παιδιών, που θα 
λαμβάνουν υπόψη την ανομοιότητα και 
τις διαφορετικές γλώσσες παιδιών και 
γονέων· 

Or. en

Τροπολογία 112
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Επισημαίνει ότι η οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσής τους και της συμμετοχής 
τους·

9. Επισημαίνει ότι η οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσής τους και της συμμετοχής 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 113
Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. Καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να χορηγήσουν σε
γυναίκες μετανάστες και γυναίκες που
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών
μειονοτήτων και που αφικνούνται στο
πλαίσιο ρυθμίσεων για την επανένωση 
της οικογένειας, νομικό καθεστώς 
ανεξάρτητο από εκείνο του συζύγου τους, 
ει δυνατόν, εντός έτους από την άφιξή 
τους· 

Or. en

Τροπολογία 114
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών
μεταναστών, ανεξάρτητα από το αν το 
νομικό τους καθεστώς είναι 
τακτοποιημένο ή όχι, και ιδιαίτερα το 
δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη 
βοήθεια νομικής φύσεως, τη στέγαση και 
την υγειονομική περίθαλψη ·

10. Καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη βοήθεια 
νομικής φύσεως, τη στέγαση και την 
υγειονομική περίθαλψη ·

Or. en
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Τροπολογία 115
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών 
μεταναστών, ανεξάρτητα από το αν το 
νομικό τους καθεστώς είναι 
τακτοποιημένο ή όχι, και ιδιαίτερα το 
δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη 
βοήθεια νομικής φύσεως, τη στέγαση και 
την υγειονομική περίθαλψη ·

10. Καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών 
μεταναστώνκαι ιδιαίτερα το δικαίωμα 
πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη, τη 
βοήθεια νομικής φύσεως, τη στέγαση και 
την υγειονομική περίθαλψη ·

Or. en

Τροπολογία 116
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών 
μεταναστών, ανεξάρτητα από το αν το 
νομικό τους καθεστώς είναι τακτοποιημένο 
ή όχι, και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη βοήθεια 
νομικής φύσεως, τη στέγαση και την 
υγειονομική περίθαλψη ·

10. Καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όλων των γυναικών και 
ειδικότερα των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών 
μεταναστών, ανεξάρτητα από το αν το 
νομικό τους καθεστώς είναι τακτοποιημένο 
ή όχι, και να προωθήσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη βοήθεια 
νομικής φύσεως, τη στέγαση, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, 
την επαγγελματική κατάρτιση και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικότερα 

Or. es
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Τροπολογία 117
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών 
μεταναστών, ανεξάρτητα από το αν το 
νομικό τους καθεστώς είναι τακτοποιημένο 
ή όχι, και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη βοήθεια 
νομικής φύσεως, τη στέγαση και την 
υγειονομική περίθαλψη ·

10. Καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών 
μεταναστών, ανεξάρτητα από το αν το 
νομικό τους καθεστώς είναι τακτοποιημένο 
ή όχι, και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, 
στη δικαιοσύνη, τη βοήθεια νομικής 
φύσεως, τη στέγαση ·

Or. it

Τροπολογία 118
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια·

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια·

Or. es



AM\817690EL.doc 59/72 PE441.285v02-00

EL

Τροπολογία 119
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια·

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση γυναικών και κοριτσιών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που μπορεί να οδηγήσει σε 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και 
στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 120
Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια·

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκμάθηση γλωσσών, ιδίως της γλώσσας 
της χώρας διαμονής και την πρόσβαση 
στην δια βίου και την ανώτατη 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια•

Or. fr
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Τροπολογία 121
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια· 

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταβάλλουν ιδιαίτερες 
προσπάθειες για να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 122
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια·

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση σε 
γλωσσικά μαθήματα, στην εκπαίδευση 
παιδιών και ενηλίκων γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια·

Or. en
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Τροπολογία 123
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην
εκπαίδευση παιδιών και γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 
μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί 
ένα φυλετικό κενό στα επίπεδα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας και στη φτώχεια· 

11. Eνθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των 
παιδιών και των γυναικών που ανήκουν 
σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων στην
εκπαίδευση προκειμένου να αποφευχθεί η 
διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ο 
αποκλεισμός από την αγορά εργασίας και 
η παραμονή των ομάδων εθνοτικών 
μειονοτήτων στη φτώχεια·

Or. fr

Τροπολογία 124
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη σε διάφορες γλώσσες· τονίζει 
τη σημασία της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης για τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης από κοινού με 
τις ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες·

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται ισότιμα για την 
υγειονομική περίθαλψη που τους 
παρέχεται·

Or. fr



PE441.285v02-00 62/72 AM\817690EL.doc

EL

Τροπολογία 125
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη σε διάφορες γλώσσες· τονίζει 
τη σημασία της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης για τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης από κοινού με 
τις ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες ·

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη· τονίζει τη σημασία της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης από 
κοινού με τις ομάδες γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες ·

Or. en

Τροπολογία 126
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη σε διάφορες γλώσσες· τονίζει 
τη σημασία της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης για τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης από κοινού με 
τις ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες ·

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων και
μεταναστών θα πρέπει να ενημερώνονται 
για την υγειονομική περίθαλψη, να 
ενημερώνονται για νομικά θέματα και να 
έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε 
διάφορες γλώσσες· τονίζει τη σημασία της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 
νομικών συμβουλών από κοινού με τις 
ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες ·

Or. en
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Τροπολογία 127
Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη σε διάφορες γλώσσες· τονίζει 
τη σημασία της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης για τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης από κοινού με 
τις ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες ·

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη και τη νομική ενημέρωση σε 
διάφορες γλώσσες· τονίζει τη σημασία της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις 
υπηρεσίες νομικής αρωγής από κοινού με 
τις ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες ·

Or. fr

Τροπολογία 128
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη σε διάφορες γλώσσες· τονίζει 
τη σημασία της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης για τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης από κοινού με 
τις ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες ·

12. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την υγειονομική 
περίθαλψη και την παροχή νομικών 
συμβουλών σε διάφορες γλώσσες· τονίζει 
τη σημασία της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και της εκμάθησης ξένων 
γλωσσών για τους προαναφερθέντες 
παρόχους υπηρεσιών από κοινού με τις 
ομάδες γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ένα άνετο και 
καλοδεχούμενο περιβάλλον που είναι 
ευαίσθητο τόσο από θρησκευτική όσο και 
από πολιτιστική άποψη· 

Or. en
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Τροπολογία 129
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
εξασφαλίζουν διδασκαλία της κύριας 
γλώσσας της χώρας υποδοχής για όλους 
εκείνους που δεν είναι ικανοί να 
επικοινωνούν με ευφράδεια στη 
συγκεκριμένη γλώσσα··

Or. en

Τροπολογία 130
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ισότητα των φύλων διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 131
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Eνθαρρύνει την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη την πτυχή του φύλου όταν 
αποφασίζει για πολιτικές και μέτρα με 
στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση·

13. Προτρέπει την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη την πτυχή του φύλου όταν 
αποφασίζει για πολιτικές και μέτρα με 
στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση·
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Or. en

Τροπολογία 132
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Eνθαρρύνει την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη την πτυχή του φύλου όταν 
αποφασίζει για πολιτικές και μέτρα με 
στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση·

13. Eνθαρρύνει την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη την πτυχή του φύλου όταν 
αποφασίζει για πολιτικές και μέτρα με 
στόχο την κοινωνική ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 133
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, 
το φύλο, την εθνοτική καταγωγή ή τη 
θρησκεία· 

14. Καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
υφιστάμενα μέτρα για να διασφαλίσουν 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης 
σε σχέση με την πρόληψη ή την προστασία 
γυναικών από τη βία που ασκείται με βάση 
το φύλο, ανεξάρτητα από το νομικό τους 
καθεστώς, το φύλο, την εθνοτική 
καταγωγή ή τη θρησκεία· 

Or. fr

Τροπολογία 134
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους 
καθεστώς, το φύλο, την εθνοτική 
καταγωγή ή τη θρησκεία·

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνοτική 
καταγωγή ή τη θρησκεία

Or. en

Τροπολογία 135
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, 
το φύλο, την εθνοτική καταγωγή ή τη 
θρησκεία·

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
την ανδρική βία εναντίον όλων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών σε καταφύγια, ανεξάρτητα από 
το νομικό τους καθεστώς, την αναπηρία 
τους, τον σεξουαλικό τους 
προσανατολισμό, το φύλο, ή την εθνοτική 
καταγωγή, την ηλικία, ή τη θρησκεία· 

Or. en

Τροπολογία 136
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, 
το φύλο, την εθνοτική καταγωγή ή τη 
θρησκεία·

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, 
το φύλο, το χρώμα, την εθνοτική ή 
κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά 
χαρακτηριστικά, την γλώσσα, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τις πολιτικές 
ή άλλες απόψεις, το γεγονός ότι ανήκουν 
σε κάποια εθνική μειονότητα, την 
κληρονομιά, την γέννηση, την αναπηρία, 
την ηλικία ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό  

Or. es

Τροπολογία 137
Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, 
το φύλο, την εθνοτική καταγωγή ή τη 
θρησκεία· 

14. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με την 
πρόληψη ή την προστασία γυναικών από 
τη βία που ασκείται με βάση το φύλο, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, 
το φύλο, την ηλικία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την εθνοτική καταγωγή 
ή τη θρησκεία· 

Or. fr
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Τροπολογία 138
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. Τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν
σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων είναι
περισσότερο ευάλωτες-λόγω
θρησκευτικής ή άλλης κοινωνικής
πίεσης- στην ανδρική βία κατά των
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της
εμπορίας γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη
να επιβάλλουν τη νομοθεσία κατά της
εμπορίας γυναικών με συμμετοχή του
οικειου συντονιστή του ΕΕ κατά της
εμπορίας γυναικών και να διασφαλίσουν
ότι η προστασία των θυμάτων και ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των γυναικών αποτελούν το επίκεντρο
τέτοιων πολιτικών· τονίζει ότι μια τέτοια
νομοθεσία θα πρέπει επίσης να 
καταπολεμήσει το σύστημα που επικρατεί 
στην Ευρώπη σχετικά με την πορνεία 
μέσω μέτρων προστασίας και 
υποστήριξης των θυμάτων γυναικών, 
ποινικής δίωξης των σωματεμπόρων, 
κυρώσεων των εκμεταλλευτών πορνών 
και ευαισθητοποίησης όλης της 
κοινωνίας· 

Or. en

Τροπολογία 139
Edit Bauer, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Επιμένει στην ενεργό εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των 

17. Επιμένει στην ενεργό εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των 
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Φύλων στην εφαρμογή κατάλληλων νέων 
μέτρων και πολιτικών σχετικά με γυναίκες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή της 
ισότητας των φύλων και της προώθησης 
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης·

Φύλων στην εφαρμογή κατάλληλων νέων 
μέτρων και πολιτικών σχετικά με γυναίκες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή της 
ισότητας των φύλων και της προώθησης 
προτεραιοτήτων στον τομέα του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 140
Antonyia Parvanova, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Marina Yannakoudakis, Nicole Kiil-
Nielsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Επιμένει στην ενεργό εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των 
Φύλων στην εφαρμογή κατάλληλων νέων 
μέτρων και πολιτικών σχετικά με γυναίκες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή της 
ισότητας των φύλων και της προώθησης 
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης·

17. Επιμένει στην ενεργό εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των 
Φύλων στη συλλογή δεδομένων και στη 
διενέργεια ερευνών για θέματα ένταξης 
σχετικά με γυναίκες που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, εφαρμόζοντας με 
συνέπεια την αρχή της ισότητας των 
φύλων και της προώθησης προτεραιοτήτων 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 141
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Επιμένει στην ενεργό εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των 
Φύλων στην εφαρμογή κατάλληλων νέων 
μέτρων και πολιτικών σχετικά με 
γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές 

17. Επιμένει στην ενεργό εμπλοκή του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των
Φύλων στη διασφάλιση της εφαρμογής
της αρχής της ισότητας των φύλων με 
μέτρα και πολιτικές για την κοινωνική 
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μειονότητες, εφαρμόζοντας με συνέπεια
την αρχή της ισότητας των φύλων και της 
προώθησης προτεραιοτήτων στον τομέα 
της κοινωνικής ένταξης·

ένταξη· να λάβει υπόψη στις 
δραστηριότητές του τις πολλαπλές 
ταυτότητες και τις καταστάσεις 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών που ανήκουν σε ομάδες 
εθνοτικών μειονοτήτων και των γυναικών 
μεταναστών και να προβαίνει 
συστηματικά σε διαβουλεύσεις και να 
εμπλέκει σε αυτή τη διαδικασία 
οργανώσεις γυναικών που ανήκουν σε 
ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων

Or. en

Τροπολογία 142
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Επιμένει στην ενεργό εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των 
Φύλων στην εφαρμογή κατάλληλων νέων 
μέτρων και πολιτικών σχετικά με γυναίκες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή της 
ισότητας των φύλων και της προώθησης 
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης· 

17. Καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν 
περισσότερο υπόψη τις μελέτες, τα 
πορίσματα και τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
Ανδρών και Γυναικών κατά την 
εφαρμογή κατάλληλων νέων μέτρων και 
πολιτικών σχετικά με γυναίκες που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή της 
ισότητας των φύλων και της προώθησης 
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης· 

Or. fr

Τροπολογία 143
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Καλεί την Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων να συμπεριλάβει μία 
εγκάρσια προοπτική σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών σε όλες τις πτυχές του πολυετούς 
πλαισίου και των σχετικών 
δραστηριοτήτων του, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις 
εθνοτικές διακρίσεις και για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των μεταναστών και των 
Roma·

18. Καλεί την Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων να συμπεριλάβει μία 
εγκάρσια προοπτική σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών σε όλες τις πτυχές του πολυετούς 
πλαισίου και των σχετικών 
δραστηριοτήτων του, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις 
εθνοτικές διακρίσεις και για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των Roma·

Or. en

Τροπολογία 144
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Καλεί την Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων να συλλέγει συστηματικά 
δεδομένα ξεχωριστά για κάθε φύλο και 
εθνοτική καταγωγή και να υποβάλει τα 
σχετικά αποτελέσματα ξεχωριστά για κάθε 
φύλο και εθνοτική καταγωγή·

19. Καλεί την Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων να συλλέγει συστηματικά 
δεδομένα ξεχωριστά για κάθε φύλο και 
εθνοτική καταγωγή και να υποβάλει τα 
σχετικά αποτελέσματα ξεχωριστά για κάθε 
φύλο και εθνοτική καταγωγή· τονίζει την 
αναγκαιότητα της συλλογής κατάλληλων 
δεδομένων και μηχανισμών προστασίας 
αυτών των δεδομένων για να 
διασφαλιστεί η πρόληψη της κατάχρησής 
τους, όπως για παράδειγμα, της 
διαμόρφωσης εικόνας σύμφωνα με 
φυλετικά χαρακτηριστικά· 

Or. en



PE441.285v02-00 72/72 AM\817690EL.doc

EL

Τροπολογία 145
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Καλεί την Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων να συλλέγει συστηματικά
δεδομένα ξεχωριστά για κάθε φύλο και 
εθνοτική καταγωγή και να υποβάλει τα 
σχετικά αποτελέσματα ξεχωριστά για 
κάθε φύλο και εθνοτική καταγωγή· 

19. Καλεί την Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων να συλλέγει και να αναλύει 
στατιστικά δεδομένα ξεχωριστά για κάθε 
φύλο και εθνοτική καταγωγή και να 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα· η συλλογή, 
η ανάλυση και η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται σε 
ετήσια βάση·

Or. fr


