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Τροπολογία 1
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ 
του 1979 σχετικά με την εξάλειψη κάθε 
μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών 
(Σύμβαση CEDAW),

Or. fr

Τροπολογία 2
Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
βρίσκεται στο κέντρο όλων των πολιτικών 
της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, 
των σχεδίων και των δράσεων που 
προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
των σχέσεων με τις τρίτες χώρες, 
δεδομένου ότι η αρχή αυτή συνδέεται 
άμεσα με τη βελτίωση της δημοκρατικής 
σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
βρίσκεται στο κέντρο όλων των πολιτικών 
της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, 
των σχεδίων και των δράσεων που 
προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και  
όλων των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών, 
δεδομένου ότι η αρχή αυτή συνδέεται 
άμεσα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 
αρχών και την  διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
βρίσκεται στο κέντρο όλων των πολιτικών 
της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, 
των σχεδίων και των δράσεων που 
προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
των σχέσεων με τις τρίτες χώρες, 
δεδομένου ότι η αρχή αυτή συνδέεται 
άμεσα με τη βελτίωση της δημοκρατικής 
σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
εφαρμόζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πλαίσιο των πολιτικών της 
Κοινότητας, και των προγραμμάτων, των 
σχεδίων και των διαφόρων δράσεων που 
προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
των σχέσεων με τις τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 4
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
βρίσκεται στο κέντρο όλων των πολιτικών 
της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, 
των σχεδίων και των δράσεων που 
προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
των σχέσεων με τις τρίτες χώρες, 
δεδομένου ότι η αρχή αυτή συνδέεται 
άμεσα με τη βελτίωση της δημοκρατικής 
σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
βρίσκεται στο κέντρο όλων των πολιτικών 
της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, 
των σχεδίων και των δράσεων που 
προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ 
ΕΕ και τρίτων χωρών, δεδομένου ότι η 
αρχή αυτή συνδέεται άμεσα με τη 
βελτίωση της δημοκρατικής σταθερότητας, 
της κοινωνικής συνοχής και των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 5
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
βρίσκεται στο κέντρο όλων των πολιτικών 
της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, 
των σχεδίων και των δράσεων που 
προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
των σχέσεων με τις τρίτες χώρες, 
δεδομένου ότι η αρχή αυτή συνδέεται 
άμεσα με τη βελτίωση της δημοκρατικής 
σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. ζητεί να υπάρξει μια συνολική 
στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας 
και μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα 
βρίσκεται στο κέντρο όλων των πολιτικών 
της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, 
των σχεδίων και των δράσεων στις σχέσεις 
με τις τρίτες χώρες, δεδομένου ότι η αρχή 
αυτή συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της 
δημοκρατικής σταθερότητας, της 
κοινωνικής συνοχής και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 6
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπογραμμίζει ότι η ίση συμμετοχή 
γυναικών και ανδρών σε κάθε τομέα της 
ζωής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
δημοκρατίας, και ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στην ανάπτυξη είναι μια 
θεμελιώδης και καθολικά αποδεκτή αξία, 
συνιστά δε προϋπόθεση της 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και 
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χρηστής δημοκρατικής διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 7
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. τονίζει την ανάγκη συνυπολογισμού 
της διάστασης του φύλου στυην 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, 
με στοχοθετημένες δράσεις υπέρ των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 
γυναικών και άλλων ιδιαίτερα ευάλωτων 
ομάδων, όπως είναι οι δημοσιογράφοι  
και αυτοί που δραστηριοποιούνται για 
την προώθηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
παιδιών, καθώς και όσων εργάζονται για 
τα δικαιώματα των μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 8
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, μέσω της 
ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων 
που αφορούν την ισότητα των φύλων σε 
θεματικές προτεραιότητες και της 

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, μέσω της
ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων 
που αφορούν την ισότητα των φύλων σε 
θεματικές προτεραιότητες και της 
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χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται με τα φύλα και όλων των ειδών 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών, 
και μέσω της παροχής της δυνατότητας 
συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη 
και την επίλυση των συγκρούσεων με τη 
δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες 
υπέρ της κοινωνίας, και με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες 
μεταξύ των γυναικών·

χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται με τα φύλα και όλων των ειδών 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 9
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, μέσω της 
ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων 
που αφορούν την ισότητα των φύλων σε 
θεματικές προτεραιότητες και της 
χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται με τα φύλα και όλων των 
ειδών διακρίσεων και βίας κατά των 
γυναικών, και μέσω της παροχής της 
δυνατότητας συμμετοχής των γυναικών 
στην πρόληψη και την επίλυση των 
συγκρούσεων με τη δραστηριοποίησή τους 
ως ενεργοί πολίτες υπέρ της κοινωνίας, και 
με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο ευάλωτες 
ομάδες μεταξύ των γυναικών· 

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, μέσω της 
ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων 
που αφορούν την ισότητα των φύλων σε 
θεματικές προτεραιότητες και της 
χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση όλων των ειδών διακρίσεων 
και βίας κατά των γυναικών, και μέσω της 
παροχής της δυνατότητας συμμετοχής των 
γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση 
των συγκρούσεων με τη δραστηριοποίησή 
τους ως ενεργοί πολίτες υπέρ της 
κοινωνίας, και με ιδιαίτερη μέριμνα για τις 
πιο ευάλωτες ομάδες μεταξύ των 
γυναικών· 
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Τροπολογία 10
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, μέσω της 
ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων 
που αφορούν την ισότητα των φύλων σε 
θεματικές προτεραιότητες και της 
χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται με τα φύλα και όλων των ειδών 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών, 
και μέσω της παροχής της δυνατότητας 
συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη 
και την επίλυση των συγκρούσεων με τη 
δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες 
υπέρ της κοινωνίας, και με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες 
μεταξύ των γυναικών·

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού τρίτων χωρών και 
στην προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών τόσο στα κράτη μέλη 
της όσο και στις σχέσεις της με τις τρίτες 
χώρες, μέσω της ενίσχυσης και της 
ενσωμάτωσης θεμάτων που αφορούν την 
ισότητα των φύλων σε θεματικές 
προτεραιότητες και της χρησιμοποίησης 
της συμμετοχικής προσέγγισης στο 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται με τα φύλα και όλων των ειδών 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών, 
και μέσω της παροχής της δυνατότητας 
συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη 
και την επίλυση των συγκρούσεων με τη 
δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες 
υπέρ της κοινωνίας, και με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες 
μεταξύ των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 11
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, μέσω της 
ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων 
που αφορούν την ισότητα των φύλων σε 
θεματικές προτεραιότητες και της 
χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται με τα φύλα και όλων των ειδών 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών, 
και μέσω της παροχής της δυνατότητας 
συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη 
και την επίλυση των συγκρούσεων με τη 
δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες 
υπέρ της κοινωνίας, και με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες 
μεταξύ των γυναικών·

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, μέσω της 
ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων 
που αφορούν την ισότητα των φύλων σε 
θεματικές προτεραιότητες και της 
χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται με τα φύλα και όλων των ειδών 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών, 
και μέσω της παροχής της δυνατότητας 
συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη 
και την επίλυση των συγκρούσεων με τη 
δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες 
υπέρ της κοινωνίας, και με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες 
μεταξύ των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 12
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. προωθεί για τις γυναίκες το ρόλο του 
διαμεσολαβητή για την ειρήνη για την 
πρόληψη και την επίλυση των 
συγκρούσεων, και τις καλεί να λάβουν 
ενεργά μέρος προς όφελος της κοινωνίας·

Or. it

Τροπολογία 13
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. στηρίζει τα περιφερειακά 
προγράμματα για την προστασία των πιο 
ευάλωτων ατόμων, κυρίως υπέρ των 
παιδιών, των γυναικών, και των 
ηλικιωμένων·

Or. it

Τροπολογία 14
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει πρωτοβουλίες, κίνητρα και 
μέτρα ανάπτυξης των ικανοτήτων που θα
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
ούτως ώστε η παρουσία τους να
εξασφαλίζει την εξέταση ζητημάτων που 
έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξη των 
γυναικών·

3. υποστηρίζει σθεναρά όλες τις 
πρωτοβουλίες, τα κίνητρα και τα μέτρα 
ανάπτυξης των ικανοτήτων που 
περιλαμβάνονται στις εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ για να εξασφαλίσουν τη 
συμμετοχή των γυναικών στην λήψη 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, και 
πιστεύει ότι η ίση εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών στη λήψη 
αποφάσεων θα εξασφαλίζει την εξέταση 
ζητημάτων που έχουν επιπτώσεις για τις 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 15
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει πρωτοβουλίες, κίνητρα και 3. υποστηρίζει πρωτοβουλίες, κίνητρα και 
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μέτρα ανάπτυξης των ικανοτήτων που θα 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
ούτως ώστε η παρουσία τους να 
εξασφαλίζει την εξέταση ζητημάτων που 
έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξη των 
γυναικών·

μέτρα ανάπτυξης των ικανοτήτων υπέρ 
της συμμετοχής των γυναικών στην λήψη 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε 
η παρουσία τους να εξασφαλίζει την 
εξέταση ζητημάτων που έχουν επιπτώσεις 
στην εξέλιξη των γυναικών, και μια 
δικαιότερη και ισόρροπη  εκπροσώπηση 
σε όλες τις πολιτικές αποφάσεις, όχι 
αποκλειστικά επί  θεμάτων που 
συνδέονται με την θέση των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 16
Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει πρωτοβουλίες, κίνητρα και 
μέτρα ανάπτυξης των ικανοτήτων που θα 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
ούτως ώστε η παρουσία τους να 
εξασφαλίζει την εξέταση ζητημάτων που 
έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξη των 
γυναικών·

3. υποστηρίζει πρωτοβουλίες, κίνητρα και 
μέτρα ανάπτυξης των ικανοτήτων που θα 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
ούτως ώστε η παρουσία τους να 
εξασφαλίζει την εξέταση ζητημάτων που 
έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξη των 
γυναικών· ενθαρρύνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην προώθηση του 
διορισμού και της εκλογής γυναικών σε 
όλα τα επίπεδα: εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό·

Or. fr

Τροπολογία 17
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. τονίζει την ανάγκη πλήρους 
συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους 
τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας για 
την προώθηση της πρόληψης των 
συγκρούσεων και τη διασφάλιση 
σταθερής ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 18
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την ισότητα των φύλων να διεξάγει 
έρευνα σχετικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις εξωτερικές 
αποστολές της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 20
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Bod 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων και το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, ιδίως όταν πρόκειται για 
θέματα χρηματοδοτικής στήριξης εκ 
μέρους της ΕΕ

Or. cs

Τροπολογία 21
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των 
φύλων και να διαθέτουν την κατάλληλη 
χρηματοδότηση υπέρ των γυναικών, των 
ΜΚΟ και των ειδικών προγραμμάτων, με 
επίκεντρο την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 22
Anna Záborská
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά το επίπεδο ισότητας των
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμούν και να αξιολογούν 
συστηματικά την πολιτική για την 
ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 23
Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ακράδαντα ότι η ενδυνάμωση 
των ατόμων, και κυρίως των γυναικών και 
της κοινωνίας των πολιτών μέσω της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
αύξησης της ευαισθητοποίησης, καθώς και 
η αποτελεσματική υποστήριξη όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτιστικών, αποτελεί 
σημαντικό συμπληρωματικό παράγοντα 
στην εκπόνηση και εφαρμογή όλων των 
πολιτικών και προγραμμάτων υπέρ του 
εκδημοκρατισμού, απαιτεί δε την 
εξασφάλιση της απαραίτητης 
χρηματοδότησης·

5. πιστεύει ακράδαντα ότι η ενδυνάμωση 
των ατόμων, και κυρίως των γυναικών και 
της κοινωνίας των πολιτών μέσω της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
αύξησης της ευαισθητοποίησης, καθώς και 
η αποτελεσματική υποστήριξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτιστικών, αποτελεί 
σημαντικό συμπληρωματικό παράγοντα 
στην εκπόνηση και εφαρμογή όλων των 
πολιτικών και προγραμμάτων υπέρ του 
εκδημοκρατισμού, απαιτεί δε την 
εξασφάλιση της απαραίτητης 
χρηματοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία 24
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για τις γυναίκες επιχειρηματίες για τη 
βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
παγκόσμιο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 25
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η απόφαση με την οποία 
δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης ορίζει ότι οι 
προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με 
βάση την αξία, και απαιτεί την εξασφάλιση 
ισορροπίας ως προς τα φύλα σε όλα τα 
επίπεδα· χαιρετίζει την επιδίωξη 
κατανομής ποσοστού 50/50 μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε επίπεδο 
επικεφαλής αντιπροσωπείας.

6. σημειώνει ότι η απόφαση με την οποία 
δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης ορίζει ότι οι 
προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με 
βάση την αξία, και απαιτεί την εξασφάλιση 
ισορροπίας ως προς τα φύλα σε όλα τα 
επίπεδα· χαιρετίζει την επιδίωξη 
κατανομής ποσοστού 50/50 μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε επίπεδο 
επικεφαλής αντιπροσωπείας. Καλεί την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης να προωθήσει ενεργά την ίση 
εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε 
κρατικές υπηρεσίες που 
δραστηριοποιούνται στην 
ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 26
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η απόφαση με την οποία 
δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης ορίζει ότι οι 
προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με 
βάση την αξία, και απαιτεί την εξασφάλιση 
ισορροπίας ως προς τα φύλα σε όλα τα 
επίπεδα· χαιρετίζει την επιδίωξη 
κατανομής ποσοστού 50/50 μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε επίπεδο 
επικεφαλής αντιπροσωπείας.

6. σημειώνει ότι η απόφαση με την οποία 
δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης ορίζει ότι οι 
προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με 
βάση την αξία, και απαιτεί την εξασφάλιση 
ισορροπίας ως προς τα φύλα σε όλα τα 
επίπεδα· εκφράζει, παρόλα αυτά, την λύπη 
του για το γεγονός ότι η υπηρεσία στη 
σημερινή της σύνθεση δεν τηρεί αυτή την 
αρχή της ισορροπίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, και ζητεί από την Επιτροπή να 
φροντίσει για την  αποκατάσταση της 
ισορροπίας, κυρίως σε επίπεδο
διευθυντών και ειδικών απεσταλμένων 
της ΕΕ·  

Or. fr

Τροπολογία 27
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η απόφαση με την οποία 
δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης ορίζει ότι οι 
προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με 
βάση την αξία, και απαιτεί την εξασφάλιση 
ισορροπίας ως προς τα φύλα σε όλα τα 
επίπεδα· χαιρετίζει την επιδίωξη 
κατανομής ποσοστού 50/50 μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε επίπεδο 
επικεφαλής αντιπροσωπείας.

6. σημειώνει ότι η απόφαση με την οποία 
δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης ορίζει ότι οι 
προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με 
βάση την αξία, και απαιτεί την εξασφάλιση 
ισορροπίας ως προς τα φύλα σε όλα τα 
επίπεδα· λαμβάνει υπόψη την επιδίωξη 
κατανομής ποσοστού 50/50 μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε επίπεδο 
επικεφαλής αντιπροσωπείας.

Or. de


