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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Υποεπιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των ΗΕ για την προστασία των γυναικών και των παιδιών 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ένοπλης σύγκρουσης καθώς και τα ψηφίσματα 
1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι 
αυτών,

– έχοντας υπόψη το «Έγγραφο δράσης για την ενίσχυση της εξωτερικής ενωσιακής 
διάστασης όσον αφορά τη δράση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: προς 
μια οικουμενική δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων»,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών,

Α. εκτιμώντας ότι τα δικαιώματα των γυναικών, όπως ακριβώς αναγνωρίζονται από τις 
διεθνείς συμβάσεις και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, θα πρέπει να αποτελούν 
συστηματικά τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα εκείνων που 
αναπτύσσονται με τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης και 
συνεργασίας·

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

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·

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

1. επικροτεί το Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών, ο 
οποίος προωθεί την ισότητα των φύλων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς και το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση της 
γυναίκας στην ανάπτυξη για την περίοδο 2010-2015 και ζητεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας σχετικά με την ισότητα 
των φύλων και τη μητρική υγεία·

2. ζητεί τα δικαιώματα των γυναικών να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη σε όλες τις 
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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· 

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·

4. ζητεί συνεπώς επιτακτικά από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν περαιτέρω 
τις τρίτες χώρες να θεσπίσουν ρητή πρόβλεψη στη νομοθεσία τους για τα δικαιώματα των 
γυναικών, να εγγυηθούν ότι τα συγκεκριμένα δικαιώματα θα είναι σεβαστά, να 
εφαρμόσουν πολιτικές που να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας των φύλων και να 
θέσουν σε λειτουργία μηχανισμούς οι οποίοι θα αυξάνουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη δημόσια ζωή, είτε σε πολιτικό είτε σε οικονομικό 
είτε σε κοινωνικό επίπεδο·

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·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι στους στόχους του πολιτικού διαλόγου θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται επίσης η άρση όλων των επιφυλάξεων προς τη Σύμβαση για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών καθώς και η επικύρωση του 
προαιρετικού της πρωτοκόλλου από όλα τα κράτη εταίρους·

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·

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·

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 
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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·

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·

11. αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν το EIDHR και άλλα όργανα στην οικοδόμηση 
της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες και υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία συνεπάγεται την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή, όπως φαίνεται από την περίοδο μετά 
την Αραβική Άνοιξη και όπως ορίζεται σε κείμενα διεθνούς και περιφερειακού 
χαρακτήρα, όπως το Πρωτόκολλο στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Λαών της Αφρικής για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική· 

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

13. επικροτεί τη δημιουργία του οργανισμού ΗΕ Γυναίκες και καλεί την ΕΕ να αναπτύξει 
στενή συνεργασία με το συγκεκριμένο οργανισμό σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών·

14. υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή συμβούλων ή τη δημιουργία σημείων επαφής 
για την ισότητα των φύλων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στις αποστολές στο πλαίσιο 
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) και καλεί την Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να μεριμνήσει ώστε να διατεθούν σχετικώς επαρκείς πόροι και 
εξουσία·

15. ζητεί ειδική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) όσον 
αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση αποτελεσματικών πρακτικών ενσωμάτωσης 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την εφαρμογή των δεικτών του Πεκίνου 
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών·

16. αναλαμβάνει να εντάσσει πιο συστηματικά το ζήτημα των δικαιωμάτων της γυναίκας στις 
συζητήσεις και τα ψηφίσματά του με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αξιοποιεί το 
δίκτυο του βραβείου Ζαχάρωφ, και ιδιαίτερα τις γυναίκες στις οποίες έχει απονεμηθεί το 
βραβείο, ώστε να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών στον κόσμο·

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.


