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Τροπολογία 1
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με τα μέτρα 
καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση 
τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου (CM/Rec(2010)5) και 
τη σύσταση και το ψήφισμα (σύσταση 
1915 και ψήφισμα 1728) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το 
ίδιο θέμα,

Or. en

Τροπολογία 2
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι οι διακρίσεις εις βάρος 
των γυναικών δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν βάσει οποιωνδήποτε 
πολιτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών 
λόγων·

Β. εκτιμώντας ότι η βία και/ή οι διακρίσεις 
εις βάρος των γυναικών δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν βάσει οποιωνδήποτε 
πολιτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών 
λόγων·

Or. en

Τροπολογία 3
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο 
«βία κατά των γυναικών» πρέπει να 
νοείται κάθε πράξη βίας που θίγει το 
γυναικείο φύλο και προκαλεί ή μπορεί να 
προκαλέσει σωματική, σεξουαλική ή 
ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, 
περιλαμβανομένης της εκτόξευσης 
απειλών για τέτοιες πράξεις, του 
καταναγκασμού ή της αυθαίρετης 
στέρησης της ελευθερίας, είτε στον 
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο,

Or. en

Τροπολογία 4
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι η σεξουαλική βία υπό 
μορφή μαζικών βιασμών, εμπορίας 
ανθρώπων και άλλων μορφών σεξουαλικής 
κακοποίησης γυναικών και παιδιών 
εξακολουθεί να ασκείται κατά τρόπο 
απαράδεκτο ως πολεμική τακτική σε 
εμπόλεμες περιοχές σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

Γ. εκτιμώντας ότι η σεξουαλική βία υπό 
μορφή μαζικών βιασμών, εμπορίας 
ανθρώπων και άλλων μορφών σεξουαλικής 
κακοποίησης γυναικών και παιδιών 
εξακολουθεί να ασκείται κατά τρόπο 
απαράδεκτο ως πολεμική τακτική από 
ένοπλες δυνάμεις ως «λάφυρα πολέμου» 
και όσους διαπράττουν πράξεις 
σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες περιοχές 
σε ολόκληρο τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 5
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι η σεξουαλική βία υπό 
μορφή μαζικών βιασμών, εμπορίας 
ανθρώπων και άλλων μορφών σεξουαλικής 
κακοποίησης γυναικών και παιδιών 
εξακολουθεί να ασκείται κατά τρόπο 
απαράδεκτο ως πολεμική τακτική σε 
εμπόλεμες περιοχές σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

Γ. εκτιμώντας ότι η σεξουαλική βία υπό 
μορφή μαζικών βιασμών, εμπορίας 
ανθρώπων και άλλων μορφών σεξουαλικής 
κακοποίησης γυναικών και παιδιών 
εξακολουθεί να ασκείται κατά τρόπο 
απαράδεκτο ως πολεμική τακτική σε 
εμπόλεμες περιοχές σε ολόκληρο τον 
κόσμο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
βιασμός σε καιρό πολέμου έχει 
αναγνωριστεί από το Ηνωμένα Έθνη ως 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και 
από το 2008 το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών έχει δεσμευτεί στην 
καταπολέμηση της χρήσης σεξουαλικής 
βίας ως πολεμικής τακτικής·

Or. it

Τροπολογία 6
Silvia Costa, Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι η σεξουαλική βία υπό 
μορφή μαζικών βιασμών, εμπορίας 
ανθρώπων και άλλων μορφών σεξουαλικής 
κακοποίησης γυναικών και παιδιών 
εξακολουθεί να ασκείται κατά τρόπο 
απαράδεκτο ως πολεμική τακτική σε 
εμπόλεμες περιοχές σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

Γ. εκτιμώντας ότι η σεξουαλική βία υπό 
μορφή μαζικών και εθνοτικών βιασμών, 
εμπορίας ανθρώπων και άλλων μορφών 
σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και 
παιδιών εξακολουθεί να ασκείται κατά 
τρόπο απαράδεκτο ως πολεμική τακτική σε 
εμπόλεμες περιοχές σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 7
Angelika Werthmann
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες
διαδραματίζουν συνήθως καίριο ρόλο 
στη μεταπολεμική προσπάθεια για 
οικοδόμηση ειρήνης καθώς και στις
διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων,
συμφιλίωσης και αποκατάστασης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
συμμετοχής των γυναικών και η 
διάσταση του φύλου υπογραμμίζεται από 
το γεγονός ότι εκεί όπου περισσότερες
γυναίκες συμμετέχουν σε διαδικασίες 
επίλυσης των συγκρούσεων και σε 
διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης,
παίζουν σημαντικότατο ρόλο στις 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και 
αντιμετωπίζονται περισσότερα θέματα 
που αφορούν την ανοικοδόμηση, 
αποκατάσταση και παγίωση της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 8
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν 
να υπάρχουν διάφορες μορφές 
κακοποίησης των γυναικών, αλλά συχνά 
δεν γίνονται γνωστές διότι διαπράττονται 
από μέλη της στενής οικογένειας του 
θύματος·

Or. it

Τροπολογία 9
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη 
προώθησης της εκπαίδευσης για την 
υγεία και κατάλληλων προγραμμάτων 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
που αποτελούν σημαντικό παράγοντα της 
πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
ανάπτυξης και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων προς τις τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 10
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες σε 
συγκρουσιακές καταστάσεις θα έχουν 
δίκαιη πρόσβαση στα δημόσια 
συστήματα υγειονομικής φροντίδας, και 
κατάλληλη γυναικολογική και μαιευτική 
προστασία όπως προβλέπεται από την 
Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας·

Or. en

Τροπολογία 11
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. εκφράζει τον βαθύ του 
προβληματισμό για τις βαθειά 
εδραιωμένες διακρίσεις με βάση το φύλο 
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καθώς και για την ενδοοικογενειακή βία 
τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές 
περιοχές σε πολλές τρίτες χώρες· για τα 
υψηλά ποσοστά σεξουαλικής βίας και 
τους βιασμούς γυναικών και κοριτσιών 
στη Νότιο Αφρική· για τις ανεπαρκείς 
έρευνες, που συχνά παρεμποδίζονται από 
μεροληπτική μεταχείριση λόγω φύλου· για 
τα εμπόδια στην πρόσβαση στις 
υγειονομικές υπηρεσίες· και για τις 
καθυστερήσεις στην παροχή ιατρικής 
βοήθειας στα θύματα·

Or. en

Τροπολογία 12
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί τα δικαιώματα των γυναικών να 
λαμβάνονται περισσότερο υπόψη σε όλες 
τις πολιτικές εξωτερικής δράσης και τα 
χρηματοδοτικά όργανα με σκοπό να 
ενσωματωθεί περισσότερο η διάσταση της 
ισότητας των δύο φύλων μέσω 
γεωγραφικών και θεματικών 
προγραμμάτων και να βελτιωθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των οργάνων·

2. ζητεί τα δικαιώματα των γυναικών να 
λαμβάνονται περισσότερο υπόψη σε όλες 
τις πολιτικές εξωτερικής δράσης και τα 
χρηματοδοτικά όργανα με σκοπό να 
ενσωματωθεί περισσότερο η διάσταση της 
ισότητας των δύο φύλων μέσω 
γεωγραφικών και θεματικών 
προγραμμάτων και να βελτιωθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των οργάνων· θεωρεί 
ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών 
πρέπει να κατοχυρώνονται πλήρως σε 
όλους τους σχετικούς τομείς της 
πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ και 
όλες τις δράσεις και τα προγράμματα στο 
πλαίσιο αυτής της πολιτικής·

Or. lt
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Τροπολογία 13
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν ενεργά την 
κατάργηση των διακρίσεων για λόγους 
φύλου, φυλής και εθνοτικής προέλευσης 
και για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού, στο πλαίσιο της 
εξωτερικής τους πολιτικής, μεταξύ 
άλλων, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού 
Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου(EIDHR)·

Or. en

Τροπολογία 14
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. χαιρετίζει τη δέσμη εργαλείων 
(«Toolkit») που εγκρίθηκε από την ομάδα 
εργασίας του Συμβουλίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα το 2010, 
βοηθώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
τις χώρες της ΕΕ, τις αντιπροσωπείες και 
άλλους φορείς να δρουν προληπτικά όταν 
παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, 
αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών 
ατόμων (LGBT), καλεί δε την Επιτροπή 
να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αιτίες 
που οδηγούν σε παρόμοιες παραβιάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 15
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών θα πρέπει να αποτελούν 
σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο των 
διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που διεξάγονται από την ΕΕ καθώς και του 
πολιτικού διαλόγου που αναπτύσσει η ΕΕ 
με τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει 
συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης, 
σύμφωνα με τις ρήτρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτές τις 
συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παραβίασης των εν λόγω διατάξεων·

3. επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών θα πρέπει να αποτελούν 
σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο των 
διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που διεξάγονται από την ΕΕ καθώς και του 
πολιτικού διαλόγου που αναπτύσσει η ΕΕ 
με τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει 
συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης, 
σύμφωνα με τις ρήτρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτές τις 
συμφωνίες· και ότι η συμμετοχή των 
γυναικών τόσο στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων όσο και η ανάληψη εκ 
μέρους τους ενεργού ρόλου υπέρ της
ειρηνικής μετάβασης πρέπει να 
διευρυνθεί· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παραβίασης των εν λόγω διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 16
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι εξαιρετικά προβληματισμένο για 
την άνοδο της βίας λόγω φύλου, σε πολλά 
μέρη του κόσμου, πράγμα που αποτελεί 
σύμπτωμα της παγκόσμιας κρίσης, 
ιδιαίτερα δε προβληματίζεται για την 
αύξηση του αριθμού των δολοφονιών 
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γυναικών και κοριτσιών στο Μεξικό και 
άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας 
Αμερικής, που λαμβάνουν χώρα σε ένα 
πλαίσιο γενικευμένης βίας και 
διαρθρωτικών διακρίσεων· καταδικάζει 
σθεναρά όλα τα είδη βίας λόγω φύλου και 
το απεχθές έγκλημα της δολοφονίας 
γυναικών και κοριτσιών, καθώς και την 
ατιμωρησία που συνοδεύει τις 
περισσότερες φορές αυτά τα εγκλήματα, 
η οποία λειτουργεί ως πρόσχημα και 
ενθάρρυνση για τους δολοφόνους·

Or. en

Τροπολογία 17
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
σαφείς αρμοδιότητες στο πλαίσιο της 
ΕΥΕΔ και να συντονίσει τις σχετικές 
δράσεις των αντιπροσωπειών της ΕΕ με 
αυτές των πρεσβειών των κρατών μελών 
στις εν λόγω χώρες, ώστε να υλοποιήσουν 
τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου 
Catherine Ashton για τις δολοφονίες 
γυναικών και κοριτσιών σε συγκεκριμένες 
πολιτικές με επαρκείς πόρους, καλεί, 
επίσης, την Επιτροπή να παράσχει 
πολιτική και οικονομική στήριξη στο 
έργο του Διαμερικανικού Συστήματος για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά 
το θέμα των δολοφονιών γυναικών και 
κοριτσιών και να συμβάλει στην 
εφαρμογή των ποινών που επιβάλλει· 

Or. en
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Τροπολογία 18
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. στηρίζει τις λατινοαμερικάνικες 
χώρες στην κάλυψη των υποχρεώσεών
τους για δέουσα επιμέλεια στους τομείς 
της πρόληψης, προσοχής, διερεύνησης, 
νομικής δίωξης, καταδίκης και 
αποκατάστασης των περιπτώσεων 
δολοφονιών γυναικών και κοριτσιών· 
καλεί την Επιτροπή να εγείρει 
συστηματικά το θέμα στο πλαίσιο των 
πολιτικών διαλόγων, ιδιαίτερα τους υπό 
εξέλιξη διαλόγους που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και να προσφέρει 
συνεργασία στην εξεύρεση λύσεων για την 
κατάργηση της βίας κατά των γυναικών, 
και των δολοφονιών γυναικών στο 
πλαίσιο διπεριφερειακών εταιρικών 
σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να τοποθετήσει το 
ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία απαιτείται να 
επιδείξει εμφανή και απτά αποτελέσματα 
όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας και του σεβασμού των 
δικαιωμάτων της γυναίκας·

5. καλεί την Επιτροπή να τοποθετήσει το 
ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με
όλες υποψήφιες προς ένταξη χώρες χωρίς 
εξαίρεση· να υπενθυμίσει στις τουρκικές 
αρχές ότι η αύξηση και σοβαρότητα του 
φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των φόνων για 
λόγους τιμής και των πρόωρων και 
καταναγκαστικών γάμων συνεχίζουν να 
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συνιστούν μεγάλες προκλήσεις για την
Τουρκία· ζητεί να σταματήσει η 
αδιαφορία για την αναποτελεσματικότητα 
των μέσων αντιμετώπισης, και η 
επιείκεια που επιδεικνύουν οι τουρκικές 
αρχές στην τιμωρία των δραστών 
εγκλημάτων βίας· να κληθεί η τουρκική 
κυβέρνηση να επιταχύνει τις 
μεταρρυθμίσεις, να εισαγάγει σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης, υποχρεωτική 
ισότητα των φύλων και προγράμματα 
κατά της βίας, και να καταρτίσει 
κατάλληλα τους δημόσιους υπαλλήλους, 
την αστυνομία, τα μέλη του δικαστικού 
σώματος και την κοινωνία των πολιτών· 
να ζητηθεί από την Τουρκία να 
εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές 
πρόληψης, προστασίας και δίωξης, και 
να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στο 
σεβασμό και την εφαρμογή στην πράξη
των δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 20
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να τοποθετήσει το 
ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία απαιτείται να 
επιδείξει εμφανή και απτά αποτελέσματα 
όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας και του σεβασμού των 
δικαιωμάτων της γυναίκας·

5. καλεί την Επιτροπή να τοποθετήσει το 
ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία απαιτείται να 
επιδείξει εμφανή και απτά αποτελέσματα 
όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας και του σεβασμού των 
δικαιωμάτων της γυναίκας· οφείλει επίσης 
να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τις 
διεθνείς δεσμεύσεις όπως τη Σύμβαση για 
την Κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης 
εις βάρος των γυναικών, το Πρόγραμμα 
Δράσης του Καΐρου, την Πλατφόρμα 
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Δράσης του Πεκίνου και τη Διακήρυξης 
της Χιλιετίας του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να τοποθετήσει το 
ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία απαιτείται να
επιδείξει εμφανή και απτά αποτελέσματα 
όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας και του σεβασμού των 
δικαιωμάτων της γυναίκας·

5. καλεί την Επιτροπή να τοποθετήσει το 
ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
υπενθυμίζει ότι αυτές οι χώρες απαιτείται 
να επιδείξουν εμφανή και απτά 
αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας και του σεβασμού 
των δικαιωμάτων της γυναίκας·

Or. en

Τροπολογία 22
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των 
γυναικών και τη συνδεόμενη με το φύλο 
διάσταση των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων διεθνώς, ιδίως στο πλαίσιο 
των διμερών συμφωνιών σύνδεσης και 
διεθνούς εμπορίου που βρίσκονται σε 
ισχύ και όσων βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση·

Or. en
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Τροπολογία 23
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό μέσο για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (EIDHR) στην προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 
γυναικών και επικροτεί τις περιφερειακές 
και θεματικές εκστρατείες που 
οργανώνονται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη βία 
που ασκείται κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, τη σεξουαλική βία κατά των 
γυναικών σε καταστάσεις σύρραξης, τους 
πρόωρους και αναγκαστικούς γάμους, τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων και τη συμμετοχή των γυναικών 
σε δημοκρατικές διαδικασίες·

7. αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό μέσο για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (EIDHR) στην προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 
γυναικών και επικροτεί τις περιφερειακές 
και θεματικές εκστρατείες για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης που οργανώνονται
στο πλαίσιο της καταπολέμησης των 
στερεοτύπων, των διακρίσεων και της 
ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη βία 
που ασκείται κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, τη σεξουαλική βία κατά των 
γυναικών σε καταστάσεις σύρραξης, τους 
πρόωρους και αναγκαστικούς γάμους, τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων και τη συμμετοχή των γυναικών 
σε δημοκρατικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 24
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών 
για την καθιέρωση μιας παγκόσμιας 
ημέρας  μηδενικής ανοχής έναντι των 
ακρωτηριασμών των γυναικείων 
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γενετικών οργάνων, πρόταση που 
υποβλήθηκε το 2003 με στόχο την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης του κοινού σε 
αυτή την παραβίαση του θεμελιώδους 
δικαιώματος των γυναικών και των 
κοριτσιών στην υγεία και τη σωματική 
ακεραιότητα·  

Or. it

Τροπολογία 25
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. σημειώνει και υποστηρίζει όλες τις 
γυναίκες παγκοσμίως που αγωνίζονται 
για τα δικαιώματα των γυναικών, 
ιδιαίτερα δε σημειώνει τα πρόσφατα 
γεγονότα στη Σαουδική Αραβία όπου 
ολοένα και περισσότερες γυναίκες 
οδηγούν αυτοκίνητα και αγωνίζονται για 
την απόκτηση ισότητας·

Or. en

Τροπολογία 26
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη έντασης των 
προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των 
μορφών ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γενετικών οργάνων, τόσο σε επίπεδο 
βάσης όσο και σε πολιτικό επίπεδο, 
υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι 
παρόμοιες πρακτικές αποτελούν σοβαρή 
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παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της φυσικής 
ακεραιότητας των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. παρ’ όλα αυτά, καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί περισσότερο το 
συγκεκριμένο μέσο για την αντιμετώπιση 
κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών 
καθώς και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
θέσης τους στην κοινωνία·

8. καλεί, παρ’ όλα αυτά, την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί περισσότερο το 
συγκεκριμένο μέσο για την αντιμετώπιση 
κάθε μορφής βίας, σωματικής, 
κοινωνικής ή ψυχολογικής κατά των 
γυναικών καθώς και να λάβει μέτρα για 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της θέσης τους στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 28
Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. παρ’ όλα αυτά, καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί περισσότερο το 
συγκεκριμένο μέσο για την αντιμετώπιση 
κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών 
καθώς και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
θέσης τους στην κοινωνία·

8. παρ’ όλα αυτά, καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί περισσότερο το 
συγκεκριμένο μέσο για την αντιμετώπιση 
κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών 
καθώς και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
θέσης τους στην κοινωνία και, με αυτό τον 
τρόπο, να βοηθήσει στην περαιτέρω 
αποθάρρυνση παγιωμένων πολιτιστικών 
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πρακτικών όπως οι καταναγκαστικοί 
γάμοι και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γενετικών οργάνων·

Or. de

Τροπολογία 29
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν και να 
βελτιώσουν σημαντικά τις διατάξεις που 
αφορούν την ισότητα των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις στο πλαίσιο της 
πρότασης για ένα νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 30
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να συστήσει ένα 
ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βία 
κατά των γυναικών·

Or. lt

Τροπολογία 31
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2004/81/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον τίτλο παραμονής που 
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών 
θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας 
στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, και η 
οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, 
αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την 
προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
και θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως·

9. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2004/81/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον τίτλο παραμονής που 
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών 
θύματα μαζικών βιασμών, εμπορίας 
ανθρώπων και άλλων μορφών 
σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών 
και των παιδιών, ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, και η 
οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, 
αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την 
προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
και θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως·

Or. en

Τροπολογία 32
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η μη καταχώρηση της 
γέννησης παιδιών, ιδιαίτερα κοριτσιών, 
αποτελεί την πρώτη ένδειξη καταπάτησης 
των δικαιωμάτων τους· συνεπώς, καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει την καταχώριση 
των γεννήσεων σε τρίτες χώρες, όπου 
κρίνεται απαραίτητο·

10. υπογραμμίζει ότι η μη καταχώρηση της 
γέννησης παιδιών, ιδιαίτερα κοριτσιών, 
αποτελεί την πρώτη ένδειξη καταπάτησης 
των δικαιωμάτων τους· συνεπώς, καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει την καταχώριση 
των γεννήσεων σε τρίτες χώρες, όπου 
κρίνεται απαραίτητο· υπογραμμίζει επίσης 
την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
αναγνώρισης των δικαιωμάτων των 
μητέρων να χαίρουν προστασίας και 
υποστήριξης και να φροντίζουν και να 
μεγαλώνουν τα παιδιά τους, καθώς και το 
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δικαίωμα των γυναικών στην υγεία και 
την οικονομική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 33
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη σημασία 
και χρηματοδότηση σε προγράμματα που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση πρόσβασης 
στην εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια που 
παραμένουν στην εκπαίδευση αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο κοινωνιών που 
βασίζονται στην ισότητα των φύλων, 
στην προώθηση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών, και στη
μείωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
των κοριτσιών και των γυναικών 
παγκοσμίως· 

Or. en

Τροπολογία 34
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες προς 
την αύξηση της πρόσβασης σε 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα και υπηρεσίες υγείας 
αποτελεί σημαντικό πυλώνα της 
διασφάλισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών, και καλεί, σε 
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αυτό το πλαίσιο, την ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας όσον 
αφορά τη βελτίωση της μητρικής υγείας, 
μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην ενημέρωση, στη 
σύγχρονη αντισύλληψη, και σε μια σειρά 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας· 
τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προωθήσει αυτό το στόχο σε όλες τις 
δράσεις της στον τομέα της διεθνούς  
αναπτυξιακής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 35
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υποστηρίζει την Επιτροπή στον 
τομέα των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα 
για την πρόληψη του HIV και του AIDS
και ζητεί να ενισχύσει η Επιτροπή τις 
προσπάθειες για εκπαίδευση στον τομέα 
της υγείας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που 
είναι έγκυες ή θηλάζουν·

Or. en

Τροπολογία 36
Mary Honeyball

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επικροτεί την παρουσία 
εμπειρογνώμονα σε θέματα ισότητας στις 
περισσότερες αποστολές της ΕΕ για την 

12. επικροτεί την παρουσία 
εμπειρογνώμονα σε θέματα ισότητας στις 
περισσότερες αποστολές της ΕΕ για την 
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παρακολούθηση των εκλογών και την 
προσοχή που δίνεται στο θέμα της 
συμμετοχής των γυναικών σε εκλογικές 
διαδικασίες και ζητεί τα συμπεράσματα 
των εκθέσεων των αποστολών της ΕΕ για 
την παρακολούθηση των εκλογών να 
διοχετευτούν σε γεωγραφικά και 
θεματικά προγράμματα στις 
ενδιαφερόμενες χώρες·

παρακολούθηση των εκλογών και την 
προσοχή που δίνεται στο θέμα της 
συμμετοχής των γυναικών σε εκλογικές 
διαδικασίες και ζητεί να ληφθούν τα
απαραίτητα  μέτρα που θα διασφαλίσουν 
την παρουσία τους σε όλες τις αποστολές
της ΕΕ για την παρακολούθηση των 
εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 37
Mary Honeyball

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. ζητεί τα συμπεράσματα των 
εκθέσεων των αποστολών της ΕΕ για 
παρακολούθηση των εκλογικών 
διαδικασιών σχετικά με την πολιτική 
συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές 
διαδικασίες, να διοχετευτούν σε 
γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα 
στις ενδιαφερόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 38
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων, 
κυρίως μέσω της εύκολης πρόσβασης 
στην αντισύλληψη και την άμβλωση, 
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επισημαίνει δε ότι το δικαίωμα στην 
αναπαραγωγική υγεία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, υπογραμμίζει ότι τα 
αναπαραγωγικά δικαιώματα αποτελούν 
αναγνώριση των βασικών δικαιωμάτων 
όλων των ζευγαριών και των ατόμων να 
αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για 
την απόκτηση του επιθυμητού αριθμού 
παιδιών και του χρόνου απόκτησής τους, 
διαθέτοντας τις πληροφορίες και τα μέσα 
για να το πράξουν, του δικαιώματος στην 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
να αποφασίζουν σχετικά με την 
αναπαραγωγή τους ελεύθεροι από 
διακρίσεις, εξαναγκασμούς ή άσκηση 
βίας (ορισμός ΠΟΥ)·

Or. en

Τροπολογία 39
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. υποστηρίζει σθεναρά το πρόγραμμα 
DAPHNE, που αποσκοπεί στην 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών με τη βοήθεια 500 σχεδίων που 
εφαρμόζονται ήδη από το 1997 σε πολλά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στοχεύει, ιδιαίτερα στην εξάλειψη όλων 
των μορφών σεξουαλικής, ψυχολογικής 
και σωματικής βίας κατά των γυναικών 
στην εργασία, στο σχολείο και στο σπίτι·

Or. it
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Τροπολογία 40
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της πρακτικής της
«επιλεκτικής άμβλωσης», καθώς το 
στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο η κόρη 
θεωρείται βάρος και ο γιος πηγή 
οικονομικών πόρων παραμένει κυρίαρχο 
σε πολλές κοινωνίες.

17. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην
εξάλειψη της πρακτικής της «επιλεκτικής 
άμβλωσης» και της παιδοκτονίας των 
θηλυκών βρεφών, καθώς το στερεότυπο 
σύμφωνα με το οποίο η κόρη θεωρείται 
βάρος και ο γιος πηγή οικονομικών πόρων 
παραμένει κυρίαρχο σε πολλές κοινωνίες.
ζητεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό της 
που προορίζεται για την ανάπτυξη και 
την παροχή βοήθειας προς το σκοπό 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 41
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της πρακτικής της 
«επιλεκτικής άμβλωσης», καθώς το 
στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο η κόρη 
θεωρείται βάρος και ο γιος πηγή 
οικονομικών πόρων παραμένει κυρίαρχο 
σε πολλές κοινωνίες.

17. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί κατά 
της επιλογής του φύλου με βάση τις 
διακρίσεις λόγω φύλου, όχι με την 
επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στις 
υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας και 
τεχνολογίας, αλλά μέσω της
εντατικοποίησης των προσπαθειών για 
τον τερματισμό των διαρθρωτικών 
διακρίσεων κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως, μεταξύ άλλων, μέσω 
της κατάργησης της νομοθεσίας 
διακρίσεων λόγω φύλου, της 
χειραφέτησης των γυναικών και των 
κοριτσιών μέσα από την εκπαίδευση, της 
δημιουργίας των κατάλληλων πολιτικών 
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στα θέματα κληρονομιάς, προίκας, 
χρηματοδότησης γήρατος και άλλων 
προσωπικών θεμάτων ασφάλειας, 
πολιτικών για τον καθορισμό του 
επωνύμου, κλπ·

Or. en

Τροπολογία 42
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
καταπολεμήσει τη λεγόμενη επιλεκτική 
άμβλωση λόγω φύλου, καθώς και όλες τις 
μορφές επιβλαβών παραδόσεων και 
πρακτικών σε βάρος των γυναικών και 
των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 43
Silvia Costa, Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην 
προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών σε όλα τα προγράμματα 
συνεργασίας και ανάπτυξης·

Or. en


