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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών 1325 (UNSCR 1325)·

Or. en

Τροπολογία 2
Lívia Járóka, Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης 
Μαρτίου σχετικά με τη στρατηγική για 
την ενσωμάτωση των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 3
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά χώρες στα 
Δυτικά Βαλκάνια –η Αλβανία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Κοσσυφοπέδιο, 
η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), το Μαυροβούνιο 
και η Σερβία– βρίσκονται σε διαφορετικά 
στάδια της διαδικασίας προσχώρησής τους 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά χώρες στα 
Δυτικά Βαλκάνια –η Αλβανία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Κοσσυφοπέδιο, 
η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), το Μαυροβούνιο 
και η Σερβία– βρίσκονται σε διαφορετικά 
στάδια της διαδικασίας προσχώρησής τους 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι χώρες αυτές πρέπει να 
εγκρίνουν και να εφαρμόσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις άλλες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η ΕΕ στον τομέα της ισότητας 
των φύλων κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
διαδικασίας·

στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι χώρες αυτές πρέπει να 
εγκρίνουν και να εφαρμόσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις άλλες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η ΕΕ στους τομείς της
καταπολέμησης των διακρίσεων, της
ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 4
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 
των μέτρων που αφορούν τα δικαιώματα 
των γυναικών και την ισότητα των φύλων 
απαιτεί ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα αυτά, δικαστικούς και 
εξωδικαστικούς τρόπους επίκλησης αυτών 
των δικαιωμάτων και κυβερνητικά και 
ανεξάρτητα θεσμικά όργανα που θα 
δρομολογήσουν, θα εκτελέσουν και θα 
παρακολουθήσουν την εν λόγω εφαρμογή·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 
των μέτρων που αφορούν τα δικαιώματα 
των γυναικών και την ισότητα των φύλων 
απαιτεί την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 
δικαιώματα αυτά, δικαστικούς και 
εξωδικαστικούς τρόπους επίκλησης αυτών 
των δικαιωμάτων και κυβερνητικά και 
ανεξάρτητα θεσμικά όργανα που θα 
δρομολογήσουν, θα εκτελέσουν και θα 
παρακολουθήσουν την εν λόγω διαδικασία 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 5
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(Ba) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
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διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για την 
ειρήνη, τη συμφιλίωση και τις
προσπάθειες σταθεροποίησης, και ότι η 
συνεισφορά τους θα πρέπει να 
αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθεί, 
σύμφωνα με την απόφαση 1325 του 
ΣΑΗΕ και μεταγενέστερα ψηφίσματα·

Or. en

Τροπολογία 6
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι οι υπό ένταξη χώρες στα 
Δυτικά Βαλκάνια έχουν εγκρίνει μεγάλο
μέρος της νομοθεσίας που απαιτείται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης 
στην ΕΕ, αλλά ότι η εν λόγω νομοθεσία σε 
πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται με 
αποτελεσματικό τρόπο·

1. διαπιστώνει ότι οι υπό ένταξη χώρες στα 
Δυτικά Βαλκάνια έχουν εγκρίνει ένα μέρος 
της νομοθεσίας που απαιτείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ, 
αλλά ότι η εν λόγω νομοθεσία δεν 
εφαρμόζεται με αποτελεσματικό τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 7
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
πληθυσμός στις περισσότερες χώρες δεν 
έχει πλήρη επίγνωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των πολιτικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· καλεί 
την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό 
ένταξη χωρών να προαγάγουν την 
ευαισθητοποίηση με χρήση των μέσων 

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
πληθυσμός στις περισσότερες χώρες δεν 
έχει πλήρη επίγνωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των πολιτικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· καλεί 
την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό 
ένταξη χωρών να προαγάγουν την 
ευαισθητοποίηση με χρήση των μέσων 
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ενημέρωσης και δημόσιων εκστρατειών, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της 
προσωπικής δέσμευσης των μελών της 
κυβέρνησης και λοιπών αξιωματούχων·

ενημέρωσης και δημόσιων εκστρατειών, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και, 
κυρίως, της προσωπικής δέσμευσης των 
μελών της κυβέρνησης και λοιπών 
αξιωματούχων·

Or. de

Τροπολογία 8
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
πληθυσμός στις περισσότερες χώρες δεν 
έχει πλήρη επίγνωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των πολιτικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· καλεί 
την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό 
ένταξη χωρών να προαγάγουν την 
ευαισθητοποίηση με χρήση των μέσων 
ενημέρωσης και δημόσιων εκστρατειών, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της
προσωπικής δέσμευσης των μελών της 
κυβέρνησης και λοιπών αξιωματούχων·

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
πληθυσμός στις περισσότερες χώρες δεν 
έχει πλήρη επίγνωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των πολιτικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί 
την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό 
ένταξη χωρών να προαγάγουν την 
ευαισθητοποίηση με χρήση των μέσων 
ενημέρωσης και δημόσιων εκστρατειών, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 
εξάλειψη των στερεοτύπων ως προς τα 
φύλα και την προώθηση σωστών 
γυναικείων προτύπων, καθώς και την 
ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της λήψης 
αποφάσεων· ζητεί την προσωπική 
δέσμευση των μελών της κυβέρνησης και 
λοιπών αξιωματούχων·

Or. en

Τροπολογία 9
Lívia Járóka, Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
πληθυσμός στις περισσότερες χώρες δεν 
έχει πλήρη επίγνωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των πολιτικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· καλεί 
την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό 
ένταξη χωρών να προαγάγουν την 
ευαισθητοποίηση με χρήση των μέσων 
ενημέρωσης και δημόσιων εκστρατειών, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της 
προσωπικής δέσμευσης των μελών της 
κυβέρνησης και λοιπών αξιωματούχων·

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
πληθυσμός στις περισσότερες χώρες δεν 
έχει πλήρη επίγνωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των πολιτικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και η 
ενημέρωση σπάνια φτάνει στα ευάλωτα ή 
περιθωριοποιημένα μέλη της κοινωνίας, 
ιδιαίτερα τις γυναίκες Ρομά· καλεί την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό 
ένταξη χωρών να προαγάγουν την 
ευαισθητοποίηση με χρήση των μέσων 
ενημέρωσης και δημόσιων εκστρατειών, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της 
προσωπικής δέσμευσης των μελών της 
κυβέρνησης και λοιπών αξιωματούχων·

Or. en

Τροπολογία 10
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2a) σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται στην αγορά 
εργασίας, καθώς και στην διαδικασία 
λήψης αποφάσεων·οικονομικής και 
πολιτικής φύσης·

Or. en

Τροπολογία 11
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)



PE504.178v01-00 8/56 AM\925345EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2a) υπογραμμίζει τη σημασία των 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων, των 
διακρίσεων (με βάση το φύλο, το 
πολιτιστικό ή το θρησκευτικό υπόβαθρο), 
και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
και για την ισότητα των φύλων 
γενικότερα · επισημαίνει ότι οι 
εκστρατείες αυτές θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από την προώθηση μιας 
θετικής εικόνας γυναικείων προτύπων
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη 
διαφήμιση, το εκπαιδευτικό υλικό και το 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 12
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2β) επισημαίνει ότι η εισαγωγή και η 
εφαρμογή της ποσόστωσης για τα δύο 
φύλα στην  διαδικασία λήψης πολιτικών 
αποφάσεων  πρέπει να συμπληρώνεται με 
αποτελεσματικές νομικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 13
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2γ) επισημαίνει ότι η υποστήριξη των 
πολιτικών των ίσων ευκαιριών είναι 
σημαντική για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των υποψήφιων για
ένταξη χωρών της Βαλκανικής· καλεί τις 
κυβερνήσεις να θεσπίσουν μέτρα για τη 
μείωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων και, ως εκ τούτου, 
του χάσματος μεταξύ των φύλων στις 
συντάξεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
διάθεσης χρηματοδοτικών και ανθρώπινων 
πόρων για τη λειτουργία των 
κυβερνητικών και των ανεξάρτητων 
θεσμικών οργάνων, στα οποία έχει 
ανατεθεί η δρομολόγηση και η εφαρμογή 
μέτρων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων στις περισσότερες χώρες· καλεί τις 
αρχές σε όλα τα επίπεδα να συνοδεύσουν 
τα μέτρα και τα σχέδια δράσης με επαρκείς 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εφαρμογή τους·

3. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
διάθεσης χρηματοδοτικών και ανθρώπινων 
πόρων για τη λειτουργία των 
κυβερνητικών και των ανεξάρτητων 
θεσμικών οργάνων, στα οποία έχει 
ανατεθεί η δρομολόγηση και η εφαρμογή 
μέτρων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων στις περισσότερες χώρες· καλεί τις 
αρχές σε όλα τα επίπεδα να συνοδεύσουν 
τα μέτρα και τα σχέδια δράσης με επαρκείς 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εφαρμογή τους συμπεριλαμβανομένου του 
κατάλληλου γυναικείου προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 15
Mojca Kleva Kekuš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
διάθεσης χρηματοδοτικών και ανθρώπινων 
πόρων για τη λειτουργία των 
κυβερνητικών και των ανεξάρτητων 
θεσμικών οργάνων, στα οποία έχει 
ανατεθεί η δρομολόγηση και η εφαρμογή 
μέτρων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων στις περισσότερες χώρες· καλεί τις 
αρχές σε όλα τα επίπεδα να συνοδεύσουν 
τα μέτρα και τα σχέδια δράσης με επαρκείς 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εφαρμογή τους·

3. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
διάθεσης χρηματοδοτικών και ανθρώπινων 
πόρων για τη λειτουργία των 
κυβερνητικών και των ανεξάρτητων 
θεσμικών οργάνων, στα οποία έχει 
ανατεθεί η δρομολόγηση και η εφαρμογή 
μέτρων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων, ιδιαίτερα πολιτικές για την 
ισότητα των φύλων, στις περισσότερες 
χώρες· καλεί τις αρχές σε όλα τα επίπεδα 
να συνοδεύσουν τα μέτρα και τα σχέδια 
δράσης με επαρκείς πόρους που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 16
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
διάθεσης χρηματοδοτικών και ανθρώπινων 
πόρων για τη λειτουργία των 
κυβερνητικών και των ανεξάρτητων 
θεσμικών οργάνων, στα οποία έχει 
ανατεθεί η δρομολόγηση και η εφαρμογή 
μέτρων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων στις περισσότερες χώρες· καλεί τις 
αρχές σε όλα τα επίπεδα να συνοδεύσουν 
τα μέτρα και τα σχέδια δράσης με επαρκείς 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την
εφαρμογή τους·

3. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
διάθεσης χρηματοδοτικών και ανθρώπινων 
πόρων για τη λειτουργία των 
κυβερνητικών και των ανεξάρτητων 
θεσμικών οργάνων, στα οποία έχει 
ανατεθεί η δρομολόγηση και η εφαρμογή 
μέτρων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων στις περισσότερες χώρες· καλεί τις 
αρχές σε όλα τα επίπεδα να συνοδεύσουν 
τα μέτρα και τα σχέδια δράσης με επαρκείς 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εφαρμογή τους· τονίζει ότι ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας (IPA) μπορεί και 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για έργα που 
σχετίζονται με την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και  ισότητας 
των φύλων, αλλά ότι οι αρχές στις ίδιες 
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τις χώρες  φέρουν την πλήρη ευθύνη για 
την εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
γυναικών και  ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 17
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη 
βία κατά των γυναικών, που είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής, και των οποίων είναι δυνατή η 
σύγκριση διαχρονικά, μεταξύ υπό ένταξη 
χωρών και μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 
και υπό ένταξη χωρών· καλεί τις 
κυβερνήσεις των υπό ένταξη βαλκανικών 
χωρών να θεσπίσουν μια κοινή 
μεθοδολογία για τη συγκέντρωση 
στατιστικών στοιχείων από κοινού με τη 
Eurostat, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) και άλλα 
συναφή θεσμικά όργανα·

4. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη 
βία κατά των γυναικών, που είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής, και των οποίων είναι δυνατή η 
σύγκριση διαχρονικά, μεταξύ υπό ένταξη 
χωρών και μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 
και υπό ένταξη χωρών· καλεί τις 
κυβερνήσεις των υπό ένταξη βαλκανικών 
χωρών να θεσπίσουν μια κοινή 
μεθοδολογία για τη συγκέντρωση
στατιστικών στοιχείων από κοινού με τη 
Eurostat, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) και άλλα 
συναφή θεσμικά όργανα· τονίζει ότι 
συγκεκριμένες στρατηγικές πρέπει να 
αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι 
υπάρχουσες στρατηγικές για τη βελτίωση 
της θέσης των γυναικών που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, 
όπως οι γυναίκες Ρομά, οι λεσβίες, οι 
αμφιφυλόφιλες και τρανσέξουαλ γυναίκες, 
οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες από 
εθνοτικές μειονότητες, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες·

Or. en
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Τροπολογία 18
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη 
βία κατά των γυναικών, που είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής, και των οποίων είναι δυνατή η 
σύγκριση διαχρονικά, μεταξύ υπό ένταξη 
χωρών και μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 
και υπό ένταξη χωρών· καλεί τις 
κυβερνήσεις των υπό ένταξη βαλκανικών 
χωρών να θεσπίσουν μια κοινή 
μεθοδολογία για τη συγκέντρωση 
στατιστικών στοιχείων από κοινού με τη 
Eurostat, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) και άλλα 
συναφή θεσμικά όργανα·

4. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη 
βία κατά των γυναικών, το επίπεδο 
αντισύλληψης και την έλλειψη κάλυψης 
της ανάγκης για αντισύλληψη, που είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής, και των οποίων είναι δυνατή η 
σύγκριση διαχρονικά, μεταξύ υπό ένταξη 
χωρών και μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 
και υπό ένταξη χωρών· καλεί τις 
κυβερνήσεις των υπό ένταξη βαλκανικών 
χωρών να θεσπίσουν μια κοινή 
μεθοδολογία για τη συγκέντρωση 
στατιστικών στοιχείων από κοινού με τη 
Eurostat, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) και άλλα 
συναφή θεσμικά όργανα·

Or. en

Τροπολογία 19
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) σημειώνει με ανησυχία ότι η βία 
λόγω φύλου και η λεκτική κακοποίηση 
συνεχίζουν να υφίστανται στις χώρες των 
Βαλκανίων · ως εκ τούτου καλεί τις 
κυβερνήσεις τους να λάβουν μέτρα για να 
δημιουργήσουν χώρους προσωρινής 
διαμονής για τα θύματα, και να 
διασφαλίσουν ότι τα όργανα επιβολής του 
νόμου, οι δικαστικές αρχές και οι 
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δημόσιοι υπάλληλοι θα επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό το 
φαινόμενο·

Or. en

Τροπολογία 20
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4β) σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες 
των Βαλκανίων είναι χώρες διέλευσης 
στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων 
και ότι γενικά οι γυναίκες και τα παιδιά 
είναι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ·
τονίζει ότι η ισότητα των φύλων, οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, τα μέτρα 
κατά της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος είναι 
ουσιώδους σημασίας για την πρόληψη 
αρνητικών φαινομένων στις βαλκανικές 
χώρες, όπως η πορνεία και η εμπορία 
ανθρώπων, και για την προστασία 
πιθανών θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 21
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επικροτεί την αύξηση των διασυνοριακών 
περιφερειακών πρωτοβουλιών στον τομέα 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· καλεί τις κυβερνήσεις 
και την Επιτροπή να στηρίξουν τις εν λόγω 

5. επικροτεί την αύξηση των διασυνοριακών 
περιφερειακών πρωτοβουλιών στον τομέα 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· καλεί τις κυβερνήσεις 
και την Επιτροπή να στηρίξουν τις εν λόγω 
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πρωτοβουλίες και να προβάλουν τις ορθές 
πρακτικές που απορρέουν από αυτές, μεταξύ 
άλλων χρησιμοποιώντας τα προενταξιακά 
κονδύλια και διαθέτοντας επαρκείς 
επιδοτήσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές·

πρωτοβουλίες, να ενθαρρύνουν την 
ανταλλαγή και την προβολή των ορθών 
πρακτικών που απορρέουν από αυτές, μεταξύ 
άλλων χρησιμοποιώντας τα προενταξιακά 
κονδύλια και διαθέτοντας επαρκείς 
επιδοτήσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές, 
μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης του 
προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο ·

Or. en

Τροπολογία 22
Lívia Járóka, Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5α) σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι το 
30 τοις εκατό των θυμάτων της
διασυνοριακής εμπορίας ανθρώπων στην 
ΕΕ είναι πολίτες από την περιοχή των 
Βαλκανίων, και ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
των θυμάτων που εντοπίστηκαν · ζητεί 
από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις να 
παρέχουν σταθερή χρηματοδότηση για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, να ενισχύσουν περαιτέρω την
ικανότητά τους να εντοπίζουν 
προληπτικά και να προστατεύουν τα 
θύματα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού, να εξασφαλίζουν δια 
νόμου ότι τα αναγνωρισμένα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων δεν θα τιμωρούνται
για τη διάπραξη  εγκλήματος, που είναι 
ως άμεσο αποτέλεσμα της παράνομης 
διακίνησής τους, να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές προστασίας των θυμάτων, 
να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους
επιβολής του νόμου, να αναπτύξουν 
περαιτέρω  κέντρα υποδοχής και την 
ικανότητα παροχής προσωρινών χώρων 
διαμονής · επιπλέον, καλεί τις αντίστοιχες 
κυβερνήσεις να εφαρμόσουν καλύτερα
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την υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα αποτρεπτικό 
περιβάλλον για τους διακινητές, όπου οι 
περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων θα 
ερευνώνται σωστά και οι δράστες θα 
διώκονται και θα καταδικάζονται · καλεί 
την Επιτροπή να επηρεάσει τις 
υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων να 
βελτιώσουν τα αρχεία τους για τη δίωξη 
και την επιβολή κυρώσεων, και να
υποστηρίξουν τις τοπικές πρωτοβουλίες
για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτίων της εμπορίας ανθρώπων, όπως η 
ενδοοικογενειακή βία και οι λίγες
οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 23
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5α) καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών 
των Βαλκανίων να συγκροτήσουν ένα 
νομικό πλαίσιο για την ίση αμοιβή για τα 
δύο φύλα, να βοηθήσουν τις γυναίκες στη 
συμφιλίωση ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής, και να 
δημιουργήσουν επιπλέον, ένα περιβάλλον
κιντοποίησης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 24
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5α) θεωρεί ότι η πραγματική ισότητα 
των δύο φύλων βασίζεται επίσης και στην 
ισότητα και τη μη διάκριση με βάση τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου · προτρέπει τις 
κυβερνήσεις των υποψηφίων χωρών των 
Βαλκανίων να αντιμετωπίσουν την 
παρατεταμένη ομοφοβία και τρανσφοβία 
στη νομοθεσία, στην πολιτική και στην 
πράξη, συμπεριλαμβανομένων νόμων 
αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους, 
κατάρτισης  της αστυνομίας, και 
θέσπισης νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5α) καλεί τις κυβερνήσεις των 
υποψηφίων χωρών των Βαλκανίων να 
δημιουργήσουν ένα χώρο προσωρινής 
διαμονής για κακοποιημένες γυναίκες.

Or. de

Τροπολογία 26
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τις κυβερνήσεις του Μαυροβουνίου, 6. καλεί τις κυβερνήσεις του Μαυροβουνίου, 
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της Σερβίας, της ΠΓΔΜ και της Αλβανίας, 
εφόσον ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης, να καταλήξουν σε συμφωνία 
πλαίσιο με τα κοινοβούλιά τους και την 
κοινωνία των πολιτών σχετικά με τη 
συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας 
των φύλων, στις διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης και στην κατάρτιση των 
σχεδίων δράσης για τις μεταρρυθμίσεις που 
θα προκύψουν από τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις, καθώς και να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση αυτών στα 
συναφή έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία 
προσχώρησης·

της Σερβίας, της ΠΓΔΜ και της Αλβανίας, 
εφόσον ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης, να καταλήξουν σε συμφωνία 
πλαίσιο με τα κοινοβούλιά τους και την 
κοινωνία των πολιτών σχετικά με τη 
συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας 
των φύλων, στις διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης και στην κατάρτιση των 
σχεδίων δράσης για τις μεταρρυθμίσεις που 
θα προκύψουν από τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις, καθώς και να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση αυτών στα 
συναφή έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία 
προσχώρησης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 27
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τις κυβερνήσεις του 
Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της ΠΓΔΜ 
και της Αλβανίας, εφόσον ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, να 
καταλήξουν σε συμφωνία πλαίσιο με τα 
κοινοβούλιά τους και την κοινωνία των 
πολιτών σχετικά με τη συμμετοχή των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
μεταξύ άλλων στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων, στις 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης και στην 
κατάρτιση των σχεδίων δράσης για τις 
μεταρρυθμίσεις που θα προκύψουν από τις 
εν λόγω διαπραγματεύσεις, καθώς και να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση αυτών στα 
συναφή έγγραφα που αφορούν τη 

6. καλεί τις κυβερνήσεις του 
Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της ΠΓΔΜ 
και της Αλβανίας, εφόσον ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, να 
καταλήξουν σε συμφωνία πλαίσιο με τα 
κοινοβούλιά τους, τα πολιτικά κόμματα
και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με 
τη συμμετοχή των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
στον τομέα των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων, 
στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης και 
στην κατάρτιση των σχεδίων δράσης για 
τις μεταρρυθμίσεις που θα προκύψουν από 
τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, καθώς και 
να εξασφαλίσουν την πρόσβαση αυτών 
στα συναφή έγγραφα που αφορούν τη 
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διαδικασία προσχώρησης· διαδικασία προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 28
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6α) καλεί τις κυβερνήσεις των 
υποψηφίων χωρών στα Βαλκάνια να 
καταπολεμήσουν το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας, ιδιαίτερα των γυναικών και, 
κυρίως, των γυναικών της υπαίθρου·

Or. de

Τροπολογία 29
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6α) καλεί τις κυβερνήσεις των 
υποψήφιων προς ένταξη βαλκανικών 
χωρών να αναγνωρίσουν και να 
υποστηρίξουν το ρόλο της κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων των 
γυναικών  σε συγκεκριμένους τομείς, 
όπως η προώθηση των δικαιωμάτων των 
λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων 
και τρανσεξουαλικών ατόμων, η
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, η αύξηση της πολιτικής 
συμμετοχής και εκπροσώπησης των 
γυναικών και η προώθηση των 
προσπαθειών οικοδόμησης της ειρήνης·

Or. en
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Τροπολογία 30
Lívia Járóka, Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6α) σημειώνει με ανησυχία, ότι στις 
περισσότερες υποψήφιες για ένταξη 
χώρες των Βαλκανίων η διαδικασία για 
την κοινωνική ένταξη των Ρομά έχει 
επιβραδυνθεί και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμη και ανακόπηκε· ζητεί 
από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους 
προκειμένου να ενσωματώσουν 
περαιτέρω τους πολίτες Ρομά, και να 
διασφαλίσουν  την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων και προκαταλήψεων 
εναντίον των Ρομά, ιδίως των γυναικών
και των κοριτσιών που είναι θύματα 
πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
προσπάθειές της για την εμπλοκή σε αυτό  
των χωρών στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διευρύνσης σε όλα τα στάδια 
προσχώρησης, να κινητοποιήσει το μέσο  
προενταξιακής βοήθειας (IPA) και το 
μηχανισμό της Διαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)·

Or. en

Τροπολογία 31
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6β) σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των 
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λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων 
και τρανσεξουαλικών ατόμων και οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που υπογραμμίζουν τη 
σημασία της αντιμετώπισης του 
παρελθόντος, είναι τακτικοί στόχοι 
ρητορικής μίσους, απειλών και 
σωματικών επιθέσεων, και καλεί τις 
κυβερνήσεις των υποψηφίων βαλκανικών 
χωρών να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 32
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την ισότητα των φύλων σε 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας προσχώρησης των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων, συνεχίζοντας να 
αναφέρεται στα θέματα αυτά στο πλαίσιο 
των εκθέσεων προόδου, και να επισημαίνει 
τη σημασία τους στις επαφές με τις αρχές, 
αλλά και αποτελώντας η ίδια παράδειγμα 
προς μίμηση, διασφαλίζοντας ότι οι 
αντιπροσωπείες, οι διαπραγματευτικές 
ομάδες και οι εκπρόσωποί της στις 
συναντήσεις και στα μέσα ενημέρωσης 
εκπροσωπούνται ισότιμα από τα δύο φύλα·

7. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την
εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών, 
την ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας των φύλων και την συνεχή 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής 
βίας σε προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας προσχώρησης των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων, συνεχίζοντας να 
αναφέρεται στα θέματα αυτά στο πλαίσιο 
των εκθέσεων προόδου, και να επισημαίνει 
τη σημασία τους στις επαφές με τις αρχές, 
αλλά και αποτελώντας η ίδια παράδειγμα 
προς μίμηση, διασφαλίζοντας ότι οι 
αντιπροσωπείες, οι διαπραγματευτικές 
ομάδες και οι εκπρόσωποί της στις 
συναντήσεις και στα μέσα ενημέρωσης 
εκπροσωπούνται ισότιμα από τα δύο φύλα·

Or. en
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Τροπολογία 33
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις 
χώρες των Βαλκανίων να παρακολουθούν 
εκ του σύνεγγυς την πρόοδο που 
σημειώνεται σε θέματα δικαιωμάτων των 
γυναικών και ισότητας των φύλων, 
ενόψει της μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ, 
και καλεί κάθε αντιπροσωπεία να διορίσει 
ένα μέλος του προσωπικού ως υπεύθυνο 
για τις πολιτικές σε θέμτα φύλου για να 
διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών στην περιοχή των Βαλκανίων·

Or. it

Τροπολογία 34
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7α) ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές σε 
αυτήν την περιοχή για τη δημιουργία 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την 
ενδοοικογενειακή βία, σε συνδυασμό με 
την ανάπτυξη χώρων προσωρινής 
διαμονής για τις γυναίκες που έχουν 
υποστεί ή που βιώνουν σήμερα την 
ενδοοικογενειακή βία·

Or. en

Τροπολογία 35
Marina Yannakoudakis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7β) καλεί τις εθνικές αρχές σε αυτήν την 
περιοχή να εργαστούν από κοινού για τη 
δημιουργία ενός κοινού μετώπου για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 36
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7γ) διαπιστώνει με απογοήτευση ότι σε 
ορισμένα κράτη στην περιοχή αυτή οι 
γυναίκες επιχειρηματίες συχνά 
υφίστανται διακρίσεις κατά την 
προσπάθεια για εξασφάλιση δανείων ή 
πιστώσεων για τις επιχειρήσεις τους, και 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια 
που συχνά βασίζονται σε στερεότυπα των 
φύλων·
πέραν τούτου, καλεί τα κράτη σε αυτή 
την περιοχή να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
δημιουργίας προγραμμάτων 
καθοδήγησης και στήριξης που μπορεί να 
αξιοποιήσουν τις συμβουλές και την 
εμπειρία επαγγελματιών στον 
επιχειρηματικό τομέα 

Or. en

Τροπολογία 37
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7δ) ζητεί από τις εθνικές αρχές σε αυτήν 
την περιοχή να καταγγείλουν το μίσος και 
τη βία βάσει του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου 
ή της έκφρασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 38
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7ε) ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές σε 
αυτήν την περιοχή για την υποστήριξη 
της ισότητας των φύλων και την
προώθηση αυτού του στόχου μέσω της 
εκπαίδευσης στα σχολεία και τα 
πανεπιστήμια. Αναγνωρίζει ότι πολλά 
κορίτσια αποθαρρύνονται από μικρή 
ηλικία να ακολουθήσουν στο σχολείο και 
το πανεπιστήμιο κλάδους που θεωρούνται 
εγγενώς «αρρενωποί», όπως οι φυσικές 
επιστήμες, τα μαθηματικά και η 
τεχνολογία· συνιστά την καθιέρωση 
αρχικών κύκλων μαθημάτων για τα 
βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας 
και τη διεύρυνση του φάσματος πιθανών 
κλάδων και σταδιοδρομιών που μπορούν 
να ακολουθήσουν τα κορίτσια 
προκειμένου να μπορέσουν να 
αναπτύξουν τη βάση γνώσεων και το 
πλήρες φάσμα δεξιοτήτων που 
χρειάζονται για την επιτυχία σε 
οποιαδήποτε έκφανση της ζωής  
αποφασίσουν να επιλέξουν·

Or. en
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Τροπολογία 39
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7α) τονίζει ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να 
έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές και  υψηλής 
ποιότητας δυνατότητες αντισύλληψης ·
εκφράζει την ανησυχία του για τους 
περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας στις υποψήφιες 
για ένταξη χώρες των Βαλκανίων·

Or. en

Τροπολογία 40
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7β) ζητεί από τις κυβερνήσεις των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών των 
Βαλκανίων να υιοθετήσουν νομοθεσία και  
πολιτικές που εξασφαλίζουν καθολική 
πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής 
υγείας, και προώθηση των 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και να 
συγκεντρώσουν συστηματικά τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη 
βελτίωση της κατάστασης της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 41
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να
εφαρμόσει τη νομοθεσία που προβλέπει 
ποσόστωση 30 % για τις γυναίκες στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων,
διασφαλίζοντας ότι το δίκαιο 
εφαρμόζεται με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα και ότι 
επιβάλλονται αποτρεπτικές ποινές για την 
έλλειψη συμμόρφωσης, ιδίως ενόψει των 
βουλευτικών εκλογών του 2013·

8. καλεί την αλβανική κυβέρνηση  να
υποστηρίξει περισσότερο τις γυναίκες στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, 
ιδίως ενόψει των βουλευτικών εκλογών 
του 2013·

Or. en

Τροπολογία 42
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει τη νομοθεσία που προβλέπει
ποσόστωση 30 % για τις γυναίκες στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, 
διασφαλίζοντας ότι το δίκαιο εφαρμόζεται 
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αυστηρότητα και ότι επιβάλλονται 
αποτρεπτικές ποινές για την έλλειψη 
συμμόρφωσης, ιδίως ενόψει των 
βουλευτικών εκλογών του 2013·

8. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει τη νομοθεσία που προβλέπει
δεσμευτικό στόχο του 30% για τις 
γυναίκες σε όλα τα νομοθετικά,
εκτελεστικά και δικαστικά όργανα, 
καθώς και σε άλλα δημόσια θεσμικά 
όργανα, διασφαλίζοντας ότι το δίκαιο 
εφαρμόζεται με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα και ότι 
επιβάλλονται αποτρεπτικές ποινές για την 
έλλειψη συμμόρφωσης, ιδίως ενόψει των 
βουλευτικών εκλογών του 2013·

Or. en
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Τροπολογία 43
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει την εθνική στρατηγική 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης θεσπίζοντας 
φορέα υποβολής προσφυγών με τη μορφή 
Επιτρόπου για περιπτώσεις διακρίσεων 
λόγω φύλου·

9. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει την εθνική στρατηγική 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης και τον νόμο 
για την προστασία από τις διακρίσεις, με 
την ενίσχυση του Γραφείου του 
Επιτρόπου για την προστασία από τις 
διακρίσεις, θεσπίζοντας φορέα υποβολής 
προσφυγών με τη μορφή Επιτρόπου ειδικά
για περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 44
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει την εθνική στρατηγική 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης θεσπίζοντας 
φορέα υποβολής προσφυγών με τη μορφή 
Επιτρόπου για περιπτώσεις διακρίσεων 
λόγω φύλου·

9. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει την εθνική στρατηγική 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης θεσπίζοντας 
φορέα υποβολής προσφυγών με τη μορφή 
Επιτρόπου για περιπτώσεις διακρίσεων 
λόγω φύλου, προκειμένου να προωθηθεί 
ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες που 
φέρουν στον κόσμο κορίτσια, να μην  
υφίστανται διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Barbara Matera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9α) ζητεί από την αλβανική κυβέρνηση 
τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 
εθνικών και των τοπικών αρχών, ιδίως 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, και, επίσης, 
πιστεύει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 
συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο στην Αλβανία·

Or. it

Τροπολογία 46
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9β) καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
προτείνει μεταρρυθμίσεις ευαίσθητες σε 
θέματα φύλου στη νομοθεσία σχετικά με 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, στον ποινικό 
κώδικα, τον εκλογικό νόμο και την 
εργατική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 47
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9γ) συγχαίρει την Αλβανία για την 
εκπαίδευση που παρέχεται στους 
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δικαστές σχετικά με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων 
και τα μέτρα καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, και για τη 
δυνατότητα των θυμάτων διακρίσεων ή 
βίας να λάβουν κρατικά επιχορηγούμενη 
νομική βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 48
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9δ) συγχαίρει την Αλβανία για την 
απόφαση σχετικά με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στο 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
πρόγραμμα για όλα τα υπουργεία, και 
αναμένει να δει τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής της·

Or. en

Τροπολογία 49
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(10α) καλεί το αλβανικό κοινοβούλιο να 
συστήσει μια κοινοβουλευτική επιτροπή 
που θα ασχολείται ειδικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 50
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(10β) καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει το νόμο για την Ισότητα των 
Φύλων με το διορισμό υπαλλήλων για την 
Ισότητα των Φύλων, υπεύθυνων για την 
καθοδήγηση σε θέματα φύλου και την 
προώθηση και παρακολούθηση της 
ισότητας των φύλων, σε κάθε υπουργείο 
και διοικητικό όργανο, και να προωθήσει 
τη διυπουργική συνεργασία στον τομέα 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 51
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(10γ) καλεί την αλβανική κυβέρνηση να 
επιταχύνει την εφαρμογή, ιδιαίτερα σε 
τοπικό επίπεδο, των εργαλείων πολιτικής 
που προάγουν τα δικαιώματα των 
γυναικών, όπως η Εθνική Στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων, την 
ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά 
των γυναικών (2011-2015)·

Or. en

Τροπολογία 52
Marije Cornelissen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(10δ) επαινεί τις αλβανικές αρχές για τη 
θέσπιση δεικτών απόδοσης για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
μέτρων ισότητας των φύλων, καθώς και 
για τη δημοσίευση της Εθνικής Έκθεσης 
για την Κατάσταση των Γυναικών και 
την Ισότητα των Φύλων στην Αλβανία 
2012·

Or. en

Τροπολογία 53
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί όλες τις αρχές στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη να ευθυγραμμίσουν τη 
νομοθεσία που αφορά την ισότητα των 
φύλων, καθώς και τις νομικές πρακτικές 
σε διάφορα επίπεδα, με σκοπό να
δημιουργηθεί μια ενιαία νομική 
κατάσταση στη χώρα, και να ενισχυθεί το 
τμήμα που είναι αρμόδιο για την ισότητα 
των φύλων σε κεντρικό επίπεδο·

11. καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να εναρμονίσει το νόμο για 
την Ισότητα των Φύλων με τον Εκλογικό 
Νόμο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη 
συνεχιζόμενη έλλειψη των γυναικών στα 
υψηλότερα κλιμάκια της διακυβέρνησης
και να παρακολουθεί τα προβλήματα που 
προκλήθηκαν μέχρι στιγμής από τη μη 
εφαρμογή της · καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλους τους 
διαθέσιμους μηχανισμούς για να πιέσει 
για μεγαλύτερη λογοδοσία και ισχυρότερη 
δράση από την πλευρά των αρχών της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προς την 
κατεύθυνση αυτή · καλεί την κυβέρνηση 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσει το 
τμήμα που είναι αρμόδιο για την ισότητα 
των φύλων σε κεντρικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 54
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί όλες τις αρχές στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη να ευθυγραμμίσουν τη 
νομοθεσία που αφορά την ισότητα των 
φύλων, καθώς και τις νομικές πρακτικές σε 
διάφορα επίπεδα, με σκοπό να 
δημιουργηθεί μια ενιαία νομική κατάσταση 
στη χώρα, και να ενισχυθεί το τμήμα που 
είναι αρμόδιο για την ισότητα των φύλων 
σε κεντρικό επίπεδο·

11. καλεί όλες τις αρχές στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη να ευθυγραμμίσουν τη 
νομοθεσία που αφορά την ισότητα των 
φύλων, καθώς και τις νομικές πρακτικές σε 
διάφορα επίπεδα, με σκοπό να 
δημιουργηθεί μια ενιαία νομική κατάσταση 
στη χώρα, και να ενισχυθεί το τμήμα που 
είναι αρμόδιο για την ισότητα των φύλων 
σε κεντρικό επίπεδο· καλεί την κυβέρνηση 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή και 
την εναρμόνιση του νόμου για την 
Ισότητα των Φύλων της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης και του νόμου για την 
απαγόρευση των διακρίσεων με τους 
άλλους νόμους σε κρατικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 55
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(11α) σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις 
διακρίσεις που υφίστανται οι έγκυες 
γυναίκες και οι λεχώνες στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τις διαφορές στα
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν τη μητρότητα μεταξύ των 
διαφόρων φορέων και καντονιών · ζητεί 
από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
την ευθυγράμμιση σε υψηλό επίπεδο των 
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δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για 
όσους λαμβάνουν άδεια μητρότητας, 
πατρότητας ή γονική άδεια σε ολόκληρη 
τη χώρα, δημιουργώντας μια ενιαία 
κατάσταση για όλους τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 56
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12α) σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι 
οι νόμοι για την προστασία των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας εξακολουθούν να 
μην είναι εναρμονισμένοι με τις 
νομοθεσίες των οντοτήτων, ώστε να 
αναγνωρίζουν την ενδοοικογενειακή βία 
ως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον 
ποινικό κώδικα και των δύο οντοτήτων 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
αποτυγχάνοντας έτσι να παρέχουν τη 
δέουσα νομική ασφάλεια σε αυτά τα 
θύματα · καλεί την κυβέρνηση της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιλύσει αυτό το 
ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, 
προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 57
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12α) επαινεί τις γυναίκες στο 
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κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για 
την διακομματική συζήτηση για τη βία 
λόγω φύλου με τους αρμόδιους 
υπουργούς· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να δώσουν συνέχεια σε αυτή 
τη συζήτηση με συγκεκριμένα μέτρα για 
να προωθήσουν την καταπολέμηση της 
βίας λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 58
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12β) καλεί τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να παρέχουν επίσημες 
στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των 
κρουσμάτων βίας με δεδομένα που έχουν 
συλλεχθεί από τις εκθέσεις της 
αστυνομίας, τα κέντρα κοινωνικής 
φροντίδας και τα δικαστικά όργανα και 
να κάνουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία 
διαθέσιμα στο κοινό · επίσης, καλεί τις 
αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
συγκεντρώσουν και να δημοσιοποιήσουν 
στοιχεία σχετικά με τα μέτρα προστασίας 
που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν 
την προστασία των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας·

Or. en

Τροπολογία 59
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12β) καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να εναρμονίσει το νόμο για 
την ισότητα των φύλων της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης με τον εκλογικό νόμο, όσον 
αφορά τη σύνθεση των οργάνων της 
εκτελεστικής διακυβέρνησης σε όλα τα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων - δημοτικό, 
καντονίων, οντότητας, και σε κρατικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 60
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12γ) επαινεί τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για 
τη νομοθεσία της που ορίζει να υπάρχει 
ποσοστό  τουλάχιστον 40% από κάθε 
φύλο στις διοικητικές υπηρεσίες σε 
κρατικούς φορείς και φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αλλά σημειώνει ότι αυτό 
δεν έχει οδηγήσει στην τήρηση του 
ποσοστού 40% γυναικών στην πράξη ·
καλεί τις βοσνιακές αρχές να 
καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης με σαφή 
χρονοδιαγράμματα και σαφή κατανομή 
αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή της εν 
λόγω νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 61
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης στο 
πλαίσιο του ψηφίσματος 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, για θεσμικούς μηχανισμούς που θα 
διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και 
για κέντρα υποδοχής θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας· καλεί τις αρχές 
της Βοσνίας σε όλα τα επίπεδα να 
συμπεριλάβουν επαρκή χρηματοδότηση 
για τους σκοπούς αυτούς στον 
προϋπολογισμό τους·

13. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη 
χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης στο 
πλαίσιο του ψηφίσματος 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, για θεσμικούς μηχανισμούς που θα 
διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων, για 
την κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
και για κέντρα υποδοχής θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας· καλεί τις αρχές 
της Βοσνίας σε όλα τα επίπεδα να 
συμπεριλάβουν επαρκή χρηματοδότηση 
για τους σκοπούς αυτούς στον 
προϋπολογισμό τους·

Or. en

Τροπολογία 62
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(13α) εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι μέχρι σήμερα, οι αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης έχουν διερευνήσει και 
καταδικάσει μόνο περιορισμένο αριθμό 
περιπτώσεων εγκλημάτων πολέμου 
σεξουαλικής βίας · σημειώνει με σοβαρή 
ανησυχία ότι ένας μεγάλος αριθμός των 
δραστών αυτών των εγκλημάτων έχουν 
ξεφύγει από το σύστημα δικαιοσύνης 
ατιμώρητοι · επίσης σημειώνει την 
αποτυχία των αρχών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να παρέχουν επαρκή 
προγράμματα προστασίας μαρτύρων για 
τα θύματα · καλεί, ως εκ τούτου, τις 
βοσνιακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλα 
τα θύματα των εγκλημάτων σεξουαλικής 
βίας εν καιρώ πολέμου θα έχουν ασφαλή 
και επαρκή πρόσβαση στο δικαστικό 
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σύστημα και ότι όλες οι υποθέσεις που 
αφορούν εγκλήματα πολέμου πρέπει να 
αντιμετωπίζονται άμεσα και 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 63
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(13γ) καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας 
να βελτιώσει την παρακολούθηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων, με τη συμπερίληψη 
σαφών στόχων όσον αφορά τις πολιτικές 
και τα σχέδια δράσης και με σαφή 
προσδιορισμό των κρατικών θεσμών των 
υπεύθυνων για την εφαρμογή τους ·
επιπλέον, καλεί τις βοσνιακές αρχές σε 
όλα τα επίπεδα να συνεργαστούν  
συγκεντρώνοντας πλήρη στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με την ισότητα των δύο 
φύλων για τη χώρα στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 64
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την κυβέρνηση της Κροατίας να
καταβάλει προσπάθειες για την
ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της με το 
κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ στους

14. ενθαρρύνει την κυβέρνηση της 
Κροατίας να συνεχίσει στην ευθυγράμμιση 
της νομοθεσίας της με το κοινοτικό 
κεκτημένο της ΕΕ στους  τομείς που 



AM\925345EL.doc 37/56 PE504.178v01-00

EL

τελευταίους εναπομείναντες τομείς που 
αφορούν την ισότητα των φύλων,
συγκεκριμένα τον νόμο για την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία και τον νόμο για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, πριν 
από την προσχώρηση της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

αφορούν την ισότητα των φύλων, μετά την 
προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 65
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(14α) καλεί τις κροατικές αρχές να 
εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία που 
ορίζει το 40% των γυναικών στα 
ψηφοδέλτια για τα τοπικά και 
περιφερειακά όργανα αυτοδιοίκησης, το 
κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κατά τη διάρκεια των βουλευτικών 
εκλογών του 2011, τα δύο τρίτα των 
πολιτικών κομμάτων δεν πληρούσαν τις 
καθορισμένο στόχο·

Or. en

Τροπολογία 66
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συγχαίρει την Κροατία για τη θέσπιση 
της θέσης του Διαμεσολαβητή για την 
Ισότητα των Φύλων και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα που 

15. συγχαίρει την Κροατία για τη θέσπιση 
της θέσης του Διαμεσολαβητή για την 
Ισότητα των Φύλων και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα που 
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αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και 
την ισότητα των φύλων που ήρθε ως 
αποτέλεσμα της προβολής της εν λόγω 
θέσης· συνιστά σε όλες τις χώρες στην 
περιοχή να εξετάσουν κατά πόσον 
μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
αυτό ως μορφή ορθής πρακτικής· καλεί την 
κυβέρνηση της Κροατίας να διασφαλίσει 
την επαρκή χρηματοδότηση των 
Διαμεσολαβητών και να δώσει συνέχεια 
στις συστάσεις τους·

αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και 
την ισότητα των φύλων που ήρθε ως 
αποτέλεσμα της προβολής της εν λόγω 
θέσης· συνιστά σε όλες τις χώρες στην 
περιοχή να εξετάσουν κατά πόσον 
μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
αυτό ως μορφή ορθής πρακτικής·
ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Κροατίας 
να συνεχίσει την χρηματοδότηση των
υπηρεσιών των Διαμεσολαβητών και να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 67
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(15α) χαιρετίζει τα σχέδια δράσης για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
τοπικό επίπεδο, ειδικά στην περιοχή της 
Ίστρια, καλεί την κροατική κυβέρνηση να 
προωθήσει την υιοθέτηση και εφαρμογή 
των εν λόγω σχεδίων δράσης σε όλη τη 
χώρα·

Or. en

Τροπολογία 68
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την κυβέρνηση της Κροατίας να
προβεί σε διαρθρωτικό διάλογο με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
εστιάζοντας ειδικότερα στην κατάσταση

16. ενθαρρύνει την κυβέρνηση της 
Κροατίας να συνεχίσει τον διαρθρωτικό 
διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, εστιάζοντας ειδικότερα στην 
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μετά την προσχώρηση· κατάσταση μετά την προσχώρηση·

Or. en

Τροπολογία 69
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(16α) χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στην Κροατία όσον αφορά τον 
κατάλληλο χειρισμό των περιστατικών 
βίας κατά των γυναικών και των 
διακρίσεων λόγω φύλου από την 
αστυνομία, μετά από στοχευμένη 
εκπαίδευση των αστυνομικών σε αυτόν 
τον τομέα, και ενθαρρύνει τις αρχές να 
συνεχίσουν αυτές οι ενέργειες ·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι υποθέσεις, 
δεν τυγχάνουν πάντα του σωστού 
χειρισμού απο το δικαστικό σώμα, και 
ζητεί από τις αρχές να αναληφθούν 
δράσεις  για την ευαισθητοποίηση και την 
εκπαίδευση και των δικαστικών 
λειτουργών· επιπλέον, καλεί την κροατική 
κυβέρνηση να παρέχει δωρεάν νομική 
βοήθεια στα θύματα της βίας λόγω φύλου 
και διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 70
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(16β) καλεί τις κροατικές αρχές να 
διευκρινίσουν στην Εθνική Στρατηγική 
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για την Προστασία από την 
ενδοοικογενειακή βία (2011-2016), ποιά 
είναι η αρμόδια αρχή για τις εκάστοτε 
ενέργειες, και να χορηγήσει την 
κατάλληλη χρηματοδότηση για τις αρχές 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών για την εφαρμογή της 
στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 71
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(17α) καλεί την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να προωθήσει μια 
τηλεφωνική γραμμή SOS σε όλη τη χώρα 
για τα θύματα της ενδοοικογενειακής 
βίας και της βίας που σχετίζεται με το 
φύλο, ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τις 
δυνατότητες καταγγελίας και χειρισμού 
των υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 72
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(17β) συγχαίρει την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου για την τοποθέτηση της 
υπηρεσίας για την ισότητα των φύλων 
στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, και 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 



AM\925345EL.doc 41/56 PE504.178v01-00

EL

υπηρεσίας όσον αφορά την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση του νόμου για την 
ισότητα των φύλων, χωρίς πολιτικές 
παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 73
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(19α) καλεί την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να αναγνωρίσει και να 
εργαστεί προς την κατεύθυνση της 
υλοποίησης των αρχών της Πρίστινα που 
καθιερώθηκαν από τη σύνοδο κορυφής 
των γυναικών του Κοσσυφοπεδίου τον 
Οκτώβριο του 2012·

Or. en

Τροπολογία 74
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(19α) τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση 
καθώς και την προμήθεια και την 
πρόσβαση σε αντισυλληπτικά, παρά το 
ότι το  ποσοστό των γυναικών που 
χρησιμοποιούν διάφορα είδη 
αντισύλληψης έχει αυξηθεί. Ωστόσο, η 
αύξηση αυτή δεν είναι ακόμη καθολική 
για τις γυναίκες του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en
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Τροπολογία 75
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(19β) καλεί την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να αναγνωρίσει τα 
θύματα της σεξουαλικής βίας κατά τη 
διάρκεια των συγκρούσεων 1998-1999 
και να συμπεριλάβει αυτή την ομάδα  ως 
ειδική κατηγορία στη νομοθεσία, μέσω 
της τροποποίησης του νόμου για το 
καθεστώς και τα δικαιώματα των 
μαρτύρων, αναπήρων, βετεράνων , μελών 
του Απελευθερωτικού Στρατού του 
Κοσσυφοπεδίου, αμάχων θυμάτων 
πολέμου και των οικογενειών τους·

Or. en

Τροπολογία 76
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(19γ) καλεί την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να προσδιορίσει με 
σαφήνεια  δείκτες για τη συμμόρφωση ή 
τη μη συμμόρφωση σε διοικητικές 
οδηγίες, στους νόμους για την ισότητα 
των φύλων και τις διακρίσεις,  για να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή και 
παρακολούθηση · επιπλέον, καλεί την 
κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα εθνικό 
μητρώο και να εφαρμόσει τη συλλογή 
δεδομένων για τις διακρίσεις λόγω φύλου 
και τις περιπτώσεις βίας·
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Τροπολογία 77
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 78
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αναγάγει την παρενόχληση λόγω φύλου 
και τη σεξουαλική παρενόχληση σε 
ποινικά αδικήματα, να διασφαλίσει ότι 
αμφότεροι οι γονείς δικαιούνται γονική 
άδεια και άδεια για οικογενειακούς λόγους 
προκειμένου να φροντίσουν συγγενείς τους 
που είναι ασθενείς, και να παράσχει 
καλύτερη έννομη προστασία στην αγορά 
εργασίας για τις εγκύους και τις λεχώνες·

20. καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αναγάγει την παρενόχληση λόγω φύλου 
και τη σεξουαλική παρενόχληση σε 
ποινικά αδικήματα, να διασφαλίσει ότι 
αμφότεροι οι γονείς δικαιούνται γονική 
άδεια και άδεια για οικογενειακούς λόγους 
προκειμένου να φροντίσουν συγγενείς τους 
που είναι ασθενείς, και να παράσχει 
καλύτερη έννομη προστασία στην αγορά 
εργασίας για τις εγκύους και τις λεχώνες·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 79
Marina Yannakoudakis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αναγάγει την παρενόχληση λόγω φύλου 
και τη σεξουαλική παρενόχληση σε 
ποινικά αδικήματα, να διασφαλίσει ότι 
αμφότεροι οι γονείς δικαιούνται γονική 
άδεια και άδεια για οικογενειακούς λόγους 
προκειμένου να φροντίσουν συγγενείς τους 
που είναι ασθενείς, και να παράσχει 
καλύτερη έννομη προστασία στην αγορά 
εργασίας για τις εγκύους και τις λεχώνες·

20. καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αναγάγει την παρενόχληση λόγω φύλου 
και τη σεξουαλική παρενόχληση σε 
ποινικά αδικήματα, να διασφαλίσει ότι 
αμφότεροι οι γονείς δικαιούνται γονική 
άδεια και άδεια για οικογενειακούς λόγους 
προκειμένου να φροντίσουν συγγενείς τους 
που είναι ασθενείς, και να παράσχει 
καλύτερη έννομη προστασία στην αγορά 
εργασίας για τις εγκύους και τις λεχώνες·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 80
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να
αναγάγει την παρενόχληση λόγω φύλου 
και τη σεξουαλική παρενόχληση σε 
ποινικά αδικήματα, να διασφαλίσει ότι 
αμφότεροι οι γονείς δικαιούνται γονική 
άδεια και άδεια για οικογενειακούς λόγους 
προκειμένου να φροντίσουν συγγενείς τους 
που είναι ασθενείς, και να παράσχει
καλύτερη έννομη προστασία στην αγορά 
εργασίας για τις εγκύους και τις λεχώνες·

20. συγχαίρει την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ
για τη νέα πρόταση νόμου κατά της 
σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας, που συμπεριλαμβάνει 
πρόστιμα για τους δράστες, και ζητεί την 
εναρμόνιση του με τον ποινικό κώδικα ·
χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης 
της ΠΓΔΜ να αλλάξει τη νομοθεσία 
ούτως ώστε και οι δύο γονείς να μπορούν 
να λάβουν γονική άδεια ή άδεια για 
οικογενειακούς λόγους, προκειμένου να 
φροντίσουν συγγενείς τους που είναι 
ασθενείς, καθώς και για την πρόσφατη 
έγκριση  αλλαγών στο εργατικό δίκαιο 
που θα προσφέρουν καλύτερη έννομη 
προστασία στην αγορά εργασίας για τις 
εγκύους και τις λεχώνες·
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Τροπολογία 81
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(20α) σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
γυναίκες Ρομά υφίστανται διπλή διάκριση 
λόγω φύλου και εθνοτικής καταγωγής ·
καλεί κατά συνέπεια την  κυβέρνηση της 
ΠΓΔΜ να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο κατά των διακρίσεων που θα 
επιτρέπει στις γυναίκες Ρομά να 
διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 82
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(20α) συγχαίρει τις αρχές της ΠΓΔΜ για 
την προσθήκη αποτρεπτικών κυρώσεων 
για τη μη συμμόρφωση με το νόμο που 
ορίζει την εκπροσώπηση του 30% 
τουλάχιστον από κάθε φύλο στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων·
καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς κατά 
πόσον αυτό έχει ως αποτέλεσματη τη 
συμμετοχή τουλάχιστον 30%  γυναικών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως 
σε τοπικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 83
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(20β) επιδοκιμάζει το κοινοβούλιο της 
ΠΓΔΜ για την υπάρχουσα «λέσχη των 
γυναικών», όπου γυναίκες μέλη του 
κοινοβουλίου από διάφορα κόμματα 
συνεργάζονται για την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων, 
μέσω δημόσιων συζητήσεων, συνεδρίων 
και διεθνών εκδηλώσεων, σε συνεργασία 
με την κοινωνία των πολιτών και 
εξετάζοντας ευαίσθητα ή 
περιθωριοποιημένα θέματα όπως η 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 
ενδοοικογενειακή βία, ο ιός HIV, ο 
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, η 
ρητορική μίσους και η θέση των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 84
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών που αφορούν διακρίσεις λόγω 
φύλου δεν λειτουργεί σωστά, και καλεί την 
κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει μέτρα για 
τη βελτίωση της διαχείρισης των 

21. διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών που αφορούν διακρίσεις λόγω 
φύλου δεν λειτουργεί σωστά, και καλεί την 
κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει μέτρα για 
τη βελτίωση της διαχείρισης των 



AM\925345EL.doc 47/56 PE504.178v01-00

EL

καταγγελιών· καταγγελιών και την ενημέρωση της 
κοινής γνώμης για θέματα που αφορούν 
την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 85
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών που αφορούν διακρίσεις λόγω 
φύλου δεν λειτουργεί σωστά, και καλεί την 
κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει μέτρα για 
τη βελτίωση της διαχείρισης των 
καταγγελιών·

21. διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών που αφορούν διακρίσεις λόγω 
φύλου δεν λειτουργεί σωστά, και καλεί την 
κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει μέτρα για 
τη βελτίωση της διαχείρισης των
καταγγελιών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 86
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών που αφορούν διακρίσεις 
λόγω φύλου δεν λειτουργεί σωστά, και 
καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει 
μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης 
των καταγγελιών·

21. διαπιστώνει ότι οι μηχανισμοί του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Νόμιμου Εκπροσώπου του 
Τμήματος για την Ισότητα των 
Ευκαιριών, του αρμόδιου για την παροχή 
νομικών συμβουλών σε περιπτώσεις 
άνισης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, δεν λειτουργεί σωστά, και καλεί 
την  κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει μέτρα 
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για τη βελτίωση της λειτουργίας τους·

Or. en

Τροπολογία 87
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. διαπιστώνει με ανησυχία την 
κατακερματισμένη υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης και των στρατηγικών για την 
ισότητα των φύλων, καθώς και την 
έλλειψη συντονισμού των προσπαθειών· 
καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αυξήσει τους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στο 
Τμήμα Ισότητας των Φύλων·

22. διαπιστώνει με ανησυχία την 
κατακερματισμένη υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης και των στρατηγικών για την 
ισότητα των φύλων, καθώς και την 
έλλειψη συντονισμού των προσπαθειών· 
καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αυξήσει τους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στο 
Τμήμα Ισότητας των Φύλων·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 88
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. διαπιστώνει με ανησυχία την 
κατακερματισμένη υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης και των στρατηγικών για την 
ισότητα των φύλων, καθώς και την 
έλλειψη συντονισμού των προσπαθειών· 
καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αυξήσει τους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στο 
Τμήμα Ισότητας των Φύλων·

22. διαπιστώνει με ανησυχία την 
κατακερματισμένη υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης και των στρατηγικών για την 
ισότητα των φύλων, καθώς και την 
έλλειψη συντονισμού των προσπαθειών· 
καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αυξήσει τους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στο 
Τμήμα Ισότητας των Φύλων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Or. en

Τροπολογία 89
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. διαπιστώνει με ανησυχία την 
κατακερματισμένη υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης και των στρατηγικών για την 
ισότητα των φύλων, καθώς και την 
έλλειψη συντονισμού των προσπαθειών· 
καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
αυξήσει τους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στο 
Τμήμα Ισότητας των Φύλων·

22. διαπιστώνει με ανησυχία την 
κατακερματισμένη υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης και των στρατηγικών για την 
ισότητα των φύλων, καθώς και την 
έλλειψη γενικού συντονισμού των 
προσπαθειών· καλεί την κυβέρνηση της 
ΠΓΔΜ να αυξήσει τους χρηματοδοτικούς 
και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται 
στο Τμήμα Ισότητας των Φύλων· καθώς 
και να μεριμνήσει για το διορισμό και την 
αποτελεσματική λειτουργία των 
συντονιστών για την ισότητα των 
ευκαιριών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 90
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(22α) χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στην καταπολέμηση της βίας 
λόγω φύλου, μεταξύ άλλων, την αύξηση 
των σχετικών αναφορών, μέσω των 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης, την 
κατάρτιση εξειδικευμένων αστυνομικών 
και συμφώνηση πρωτοκόλλων μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τον 
χειρισμό των καταγγελιών · ωστόσο, 
σημειώνει με ανησυχία ότι ο αριθμός των 
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χώρων υποδοχής για τα θύματα 
ενδοοικογενειακής και άλλους είδους βίας 
λόγω φύλου δεν είναι επαρκής·

Or. en

Τροπολογία 91
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(22α) καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 
εξαλείψει τα υφιστάμενα πολιτιστικά και 
οικονομικά εμπόδια ώστε οι γυναίκες να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην 
αντισύλληψη·

Or. en

Τροπολογία 92
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(24α) συγχαίρει την κυβέρνηση του 
Μαυροβουνίου για την κατάρτιση του 
νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
επίτευξη της Ισότητας των Φύλων, σε 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, 
καθώς και την ενσωμάτωση 
στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων 
σε αυτό το σχέδιο · καλεί την κυβέρνηση 
να χορηγήσει επαρκείς ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή 
του και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για 
τη συνέχιση της συνεργασίας με την 
κοινωνία των πολιτών στη φάση της 
υλοποίησης·
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Τροπολογία 93
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικροτεί την ένταξη των μέτρων που 
αφορούν την ισότητα των φύλων στο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Μαυροβουνίου στο πλαίσιο της 
προσχώρησης· στις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με το κεφάλαιο 23 «Δικαστικό 
σώμα και θεμελιώδη δικαιώματα», καλεί 
την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να 
θέσει προτεραιότητα στις ενέργειες που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή διατάξεων 
περί ισότητας των φύλων·

25. επικροτεί την ένταξη των μέτρων που 
αφορούν την ισότητα των φύλων στο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Μαυροβουνίου στο πλαίσιο της 
προσχώρησης· στις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με το κεφάλαιο 23 «Δικαστικό 
σώμα και θεμελιώδη δικαιώματα», καλεί 
την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να 
θέσει προτεραιότητα στις ενέργειες που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή διατάξεων 
περί ισότητας των φύλων  καθώς και σε 
άλλα σχετικά κεφάλαια (κεφάλαιο 19,  
κοινωνική πολιτική και απασχόληση, 
κεφάλαιο 24,  δικαιοσύνη, ελευθερία και 
ασφάλειας και κεφάλαιο 18, στατιστικά 
στοιχεία)·

Or. en

Τροπολογία 94
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(25α) συγχαίρει την κυβέρνηση του 
Μαυροβουνίου για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας με την 
υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας 
σχετικά με τις διαδικασίες για 
συντονισμένη θεσμική απάντηση ·
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ωστόσο, σημειώνει με ανησυχία ότι η 
ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να 
αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στο 
Μαυροβούνιο, και καλεί την κυβέρνηση 
να χορηγήσει επαρκή κεφάλαια και 
προσπάθειες για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και του κώδικα δεοντολογίας, 
να προβλέψει μια εθνική τηλεφωνική 
γραμμή SOS και να συλλέξει δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 95
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(25β) σημειώνει με ανησυχία το χαμηλό 
αριθμό των καταγγελιών για διακρίσεις 
λόγω φύλου και βία · καλεί την 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να 
επενδύσει στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα 
των γυναικών και τη νομοθεσία για την 
καταπολέμηση της βίας, καθώς  και τις 
δυνατότητες αναφοράς και 
αντιμετώπισης των παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(25γ) χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από το κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου για την μεθοδική έρευνα 
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σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας 
για την ισότητα 

Or. en

Τροπολογία 97
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να 
υλοποιήσει το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ενσωμάτωσης μέσω της θέσπισης
μηχανισμών στο πλαίσιο του Υπουργείου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων με σκοπό 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
νόμου για την απαγόρευση των διακρίσεων 
και τη βελτίωση των διοικητικών 
ικανοτήτων των φορέων που ασχολούνται 
με τον τομέα της ισότητας των φύλων·

26. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να 
υλοποιήσει περαιτέρω το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ενσωμάτωσης στην ΕΕ μέσω 
της ενίσχυσης μηχανισμών στο πλαίσιο 
του Υπουργείου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των 
Μειονοτήτων με σκοπό την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου 
για την απαγόρευση των διακρίσεων και τη 
βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των 
φορέων που ασχολούνται με τον τομέα της 
ισότητας των φύλων·
συμπεριλαμβανομένου και του Επιτρόπου 
Προστασίας Ισότητας και του 
αναπληρωτή Διαμεσολαβητή για την 
Ισότητα των Φύλων·

Or. en

Τροπολογία 98
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(26α) συγχαίρει την κυβέρνηση της 
Σερβίας για τον εκλογικό κώδικα που 
ορίζει ότι οι εκλογικόί κατάλογοι για το 
κοινοβούλιο πρέπει να περιλαμβάνουν ένα 
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μέλος από το λιγότερο εκπροσωπούμενο 
φύλο κάθε τρίτο υποψήφιο, καθώς και για 
την πλήρη εφαρμογή του, που είχε ως 
αποτέλεσμα ποσοστό 34%  γυναικών στο 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 99
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να
μεριμνήσει για την κατάρτιση των 
αστυνομικών και των μελών του 
δικαστικού σώματος ως προς την 
ευαισθητοποίηση και τον δέοντα χειρισμό 
υποθέσεων διακρίσεων και βίας λόγω 
φύλου, να παράσχει δωρεάν δικαστική 
συνδρομή στα θύματα και να 
αντιμετωπίσει το γενικότερο πρόβλημα του 
συσσωρευμένου όγκου δικαστικών 
υποθέσεων·

27. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να
ενισχύσει την κατάρτιση των αστυνομικών 
και των μελών του δικαστικού σώματος ως 
προς την ευαισθητοποίηση και τον δέοντα 
χειρισμό υποθέσεων διακρίσεων και βίας 
λόγω φύλου, να παράσχει δωρεάν 
δικαστική συνδρομή στα θύματα και να 
αντιμετωπίσει το γενικότερο πρόβλημα του 
συσσωρευμένου όγκου δικαστικών 
υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 100
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(27α) επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στην καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας με την έγκριση 
ενός γενικού πρωτοκόλλου σχετικά με τις 
διαδικασίες για τη συνεργασία σε 
καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας και 
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βίας μεταξύ συντρόφων, την εισαγωγή 
μιας τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας και 
την έναρξη ενός νέου χώρου υποδοχής ·
σημειώνει ωστόσο ότι η ενδοοικογενειακή 
βία εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο 
πρόβλημα στη Σερβία · καλεί την 
κυβέρνηση να χορηγήσει επαρκείς πόρους 
και προσπάθειες για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και του πρωτοκόλλου, για την 
προώθηση της καταγγελίας περιπτώσεων 
και για τη συλλογή και την ανταλλαγή
πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των 
οργανισμών, των υπηρεσιών και των 
γυναικείων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών··

Or. en

Τροπολογία 101
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. συγχαίρει την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Σερβίας για τη στενή τους 
συνεργασία με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών κατά την 
κατάρτιση σχεδίου δράσης για την 
εκτέλεση του ψηφίσματος 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί την κυβέρνηση να διαθέσει 
επαρκείς ανθρώπινους και 
χρηματοδοτικούς πόρους για την 
υλοποίησή του·

28. συγχαίρει την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Σερβίας για τη στενή τους 
συνεργασία με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών κατά την 
κατάρτιση και την εκτενή 
παρακολούθηση σχεδίου δράσης για την 
εκτέλεση του ψηφίσματος 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί την κυβέρνηση να διαθέσει 
επαρκείς ανθρώπινους και 
χρηματοδοτικούς πόρους για την 
υλοποίησή του·

Or. en

Τροπολογία 102
Marije Cornelissen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(28α) καλεί τις σερβικές αρχές να 
βελτιώσουν τη συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
για την ισότητα των φύλων, ιδίως σε 
τοπικό επίπεδο μεταξύ των τοπικών 
κυβερνήσεων και των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
για την κατάρτιση, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση νόμων και πολιτικών για 
την ισότητα των φύλων και τη βία λόγω 
φύλου, και να παρέχει διαρθρωτική 
χρηματοδότηση για το έργο των 
οργανώσεων που ασχολούνται με τη βία 
λόγω φύλου·

Or. en


