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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(CΟΜ(2010)0491),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας της 7ης 
Απριλίου 2011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και 
τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών1 και της 6ης Φεβρουαρίου 2013 την 57η σύνοδο του ΟΗΕ 
CSW: Εξάλειψη και την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών2,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα και κοινή αρχή της ΕΕ και, έχοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ετών, η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί 
ανέφικτο στόχο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση, οι σοβαρές περικοπές στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες στα περισσότερα κράτη μέλη και οι 
αισθητές περικοπές του προϋπολογισμού στις προσπάθειες για την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, έχουν αρνητικές συνέπειες για τις γυναίκες ·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις ανησυχίες 
των γυναικών κατά την κατάρτιση νομοθεσίας και την ανάλυση της κατάστασης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, καθώς και να παρακολουθούν ενδελεχώς την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των φύλων στα κράτη 
μέλη·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική στήριξη και προστασία των γυναικών και των 
παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, 
της σεξουαλικής παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων και των επιβλαβών 
παραδοσιακών πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των 

                                               
1 ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 26.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0045.
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γυναικείων γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα τιμής»· καλεί η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν συνεχώς τη νομοθεσία, και να λαμβάνουν
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και την 
πρόληψη της βίας·

3. καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και να διαφυλάττουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών·

4. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νομικό πλαίσιο για το θέμα των 
πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων·

5. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων αποτελεί 
δημοκρατικό έλλειμμα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα θετικής 
διάκρισης, όπως νομοθεσία για συστήματα ίσης εκπροσώπησης και προσωρινές 
ποσοστώσεις όσον αφορά τα δύο φύλα·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του 
συνδυασμού ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, την παροχή ποιοτικών υποδομών
φροντίδας για παιδιά και ευπαθή εξαρτώμενα άτομα, την προστασία των δικαιωμάτων 
των εγκύων εργαζομένων, και τη διασφάλιση της άδειας μητρότητας.


