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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3) Η ΕΥΕΔ θα υποστηρίζει την Ύπατη 
Εκπρόσωπο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων της να ασκεί την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας («ΚΕΠΠΑ») της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να μεριμνά για τη συνοχή της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Η ΕΥΕΔ 
υποστηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο στα 
καθήκοντά της ως Προέδρου του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, 
χωρίς να θίγονται τα συνήθη καθήκοντα 
της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. 
Η ΕΥΕΔ θα υποστηρίζει επίσης την Ύπατη 
Εκπρόσωπο στα καθήκοντά της ως 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής, για τις 
αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της 
Επιτροπής όσον αφορά τις ευθύνες σχετικά 
με τις εξωτερικές σχέσεις και το 
συντονισμό άλλων πτυχών της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, χωρίς να θίγονται τα 
συνήθη καθήκοντα των υπηρεσιών της 
Επιτροπής.

(3) Η ΕΥΕΔ θα υποστηρίζει την/τον
Ύπατη/ο Εκπρόσωπο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων της /του να ασκεί την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας («ΚΕΠΠΑ») της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να μεριμνά για τη συνοχή της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Η ΕΥΕΔ 
υποστηρίζει την/τον  Ύπατη/ο Εκπρόσωπο 
στα καθήκοντά της/του ως Προέδρου του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, 
χωρίς να θίγονται τα συνήθη καθήκοντα 
της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. 
Η ΕΥΕΔ θα υποστηρίζει επίσης την/τον  
Ύπατη/ο Εκπρόσωπο στα καθήκοντά 
της/του ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής, 
για τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της 
Επιτροπής όσον αφορά τις ευθύνες σχετικά 
με τις εξωτερικές σχέσεις και το 
συντονισμό άλλων πτυχών της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, χωρίς να θίγονται τα 
συνήθη καθήκοντα των υπηρεσιών της 
Επιτροπής.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για ολόκληρο το 
κείμενο. Εφόσον εγκριθεί, θα χρειασθεί να 
γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το 
κείμενο).
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(10α) Υπενθυμίζεται ότι η αρχή των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης θεσπίζεται στο άρθρο  
157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει σύνολο 
νομοθετικών διατάξεων για την ίση 
μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση 
και τις συνθήκες εργασίας. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

1. Τη διαχείριση της ΕΥΕΔ ασκεί Γενικός 
Γραμματέας που ενεργεί υπό την εξουσία 
της Ύπατης Εκπροσώπου. Ο Γενικός 
Γραμματέας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία της ΕΥΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και 
δημοσιονομικής διαχείρισής της. Μεριμνά 
για τον ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ 
όλων των τμημάτων της κεντρικής 
διοίκησης, καθώς και με τις 
αντιπροσωπείες της Ένωσης, και 
εκπροσωπεί την ΕΥΕΔ.

1. Τη διαχείριση της ΕΥΕΔ ασκεί Γενικός 
Γραμματέας που ενεργεί υπό την εξουσία 
της Ύπατης Εκπροσώπου. Ο Γενικός 
Γραμματέας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία της ΕΥΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και 
δημοσιονομικής διαχείρισής της. Ο 
Γενικός Γραμματέας μεριμνά για τον 
ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ όλων των 
τμημάτων της κεντρικής διοίκησης, καθώς 
και με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, και 
εκπροσωπεί την ΕΥΕΔ.
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 - παύλα 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

- ένα τμήμα με αρμοδιότητα να 
εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, με επικεφαλής έναν 
υψηλού επιπέδου συντονιστή για την 
ισότητα των φύλων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

2. Κάθε αντιπροσωπείας της Ένωσης 
προΐσταται επικεφαλής αντιπροσωπείας.

2. Κάθε αντιπροσωπείας της Ένωσης 
προΐσταται επικεφαλής αντιπροσωπείας. 
Σε επίπεδο επικεφαλής αντιπροσωπείας 
θα επιδιώκεται κατανομή 50/50 μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας έχει υπό 
την εξουσία του όλο το προσωπικό της 
αντιπροσωπείας, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος τους, και όλες τις 
δραστηριότητές της. Είναι υπεύθυνος 
έναντι της Ύπατης Εκπροσώπου για τη 
γενική διαχείριση των εργασιών της 
αντιπροσωπείας και για την εξασφάλιση 
του συντονισμού όλων των δράσεων της 
Ένωσης.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας έχει υπό 
την εξουσία του όλο το προσωπικό της 
αντιπροσωπείας, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος τους, και όλες τις 
δραστηριότητές της. Ο επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας είναι υπεύθυνος έναντι 
της Ύπατης Εκπροσώπου για τη γενική 
διαχείριση των εργασιών της 
αντιπροσωπείας και για την εξασφάλιση 
του συντονισμού όλων των δράσεων της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

6. Όλοι οι διορισμοί στην ΕΥΕΔ 
πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και 
της ευρύτερης δυνατής γεωγραφικής 
προέλευσης. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ έχει 
σημαντική παρουσία πολιτών όλων των 
κρατών μελών.

6. Όλοι οι διορισμοί στην ΕΥΕΔ 
πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και 
της ευρύτερης δυνατής γεωγραφικής 
προέλευσης και εξασφαλίζεται η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε 
όλα τα επίπεδα. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ 
έχει σημαντική παρουσία πολιτών όλων 
των κρατών μελών.
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

9. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καθορίζει τις 
διαδικασίες επιλογής του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ βάσει προσόντων και της ευρύτερης 
δυνατής γεωγραφικής προέλευσης, 
σύμφωνα με τους κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης και το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με τον 
δέοντα σεβασμό προς την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων.

9. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καθορίζει τις 
διαδικασίες επιλογής του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ βάσει προσόντων και της ευρύτερης 
δυνατής γεωγραφικής προέλευσης, 
σύμφωνα με τους κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης και το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, 
εξασφαλίζοντας την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα 
επίπεδα.
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

13. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την 
παροχή της κατάλληλης κοινής κατάρτισης 
στο προσωπικό της ΕΥΕΔ, με βάση ιδίως 
τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές και 
δομές. Η Ύπατη Εκπρόσωπος λαμβάνει τα 
δέοντα μέτρα για αυτόν τον σκοπό εντός 
του έτους που ακολουθεί την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

13. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την 
παροχή της κατάλληλης κοινής κατάρτισης 
στο προσωπικό της ΕΥΕΔ, με βάση ιδίως 
τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές και 
δομές. Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει 
έννοιες και μεθόδους για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και την ισότητα των φύλων. Η Ύπατη 
Εκπρόσωπος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα 
για αυτόν τον σκοπό εντός του έτους που 
ακολουθεί την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

4a. Το τμήμα του γενικού 
προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην 
ΕΥΕΔ πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις 
για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και την απόδοση δικαιωμάτων 
στις γυναίκες στον τομέα των εξωτερικών 
σχέσεων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

2. Η Ύπατη Εκπρόσωπος θα υποβάλει το 
2012 έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τη 
λειτουργία της ΕΥΕΔ.

2. Η Ύπατη Εκπρόσωπος θα υποβάλει το 
2012 έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τη 
λειτουργία της ΕΥΕΔ. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αντικειμενικές, αξιόπιστες 
και συγκρίσιμες πληροφορίες και 
δεδομένα για την ισότητα ανδρών και 
γυναικών εντός της ΕΥΕΔ και ανάλυση 
σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης των 
κατάλληλων εργαλείων για την εξάλειψη 
όλων των μορφών διακρίσεων με βάση το 
φύλο.
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