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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 κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, ενώ οι στόχοι για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου πρέπει να εντάσσονται συνεχώς 
σε κάθε μέσο χρηματοδότησης της 
εξωτερικής βοήθειας, η βοήθεια της 
Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
θα έχει ειδικό συμπληρωματικό και 
επιπρόσθετο ρόλο λόγω του παγκόσμιου 
χαρακτήρα της και της ανεξαρτησίας 
δράσης της από τη συναίνεση των 
κυβερνήσεων και των άλλων δημόσιων 
αρχών των τρίτων χωρών. Αυτό επιτρέπει 
τη συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών για τα ευαίσθητα θέματα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
δημοκρατίας, και προσφέρει ευελιξία 
αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στην Ένωση τη δυνατότητα να διατυπώσει 
και να υποστηρίξει ειδικούς στόχους και 
μέτρα σε διεθνές επίπεδο, που δεν έχουν 
γεωγραφικές αναφορές ούτε αφορούν 
καταστάσεις κρίσεων, και που ενδέχεται να 
απαιτούν διεθνική προσέγγιση ή να 
συμπεριλάβουν ενέργειες τόσο εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε πολλές 
τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα παρέχει το 
αναγκαίο πλαίσιο για ενέργειες, όπως η 
στήριξη ανεξάρτητων αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτούν 
πολιτική συνοχή, ένα ενιαίο σύστημα 
διαχείρισης και κοινά πρότυπα 

(13) Επιπλέον, ενώ οι στόχοι για τη 
δημοκρατία, τα δικαιώματα του ανθρώπου
και την ισότητα των φύλων πρέπει να 
εντάσσονται συνεχώς σε κάθε μέσο 
χρηματοδότησης της εξωτερικής βοήθειας, 
η βοήθεια της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα έχει ειδικό 
συμπληρωματικό και επιπρόσθετο ρόλο 
λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της και 
της ανεξαρτησίας δράσης της από τη 
συναίνεση των κυβερνήσεων και των 
άλλων δημόσιων αρχών των τρίτων 
χωρών. Αυτό επιτρέπει τη συνεργασία με 
την κοινωνία των πολιτών για τα 
ευαίσθητα θέματα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και της δημοκρατίας, και 
προσφέρει ευελιξία αντίδρασης στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει στην Ένωση τη 
δυνατότητα να διατυπώσει και να 
υποστηρίξει ειδικούς στόχους και μέτρα σε 
διεθνές επίπεδο, που δεν έχουν 
γεωγραφικές αναφορές ούτε αφορούν 
καταστάσεις κρίσεων, και που ενδέχεται να 
απαιτούν διεθνική προσέγγιση ή να 
συμπεριλάβουν ενέργειες τόσο εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε πολλές 
τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα παρέχει το 
αναγκαίο πλαίσιο για ενέργειες, όπως η 
στήριξη ανεξάρτητων αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτούν 
πολιτική συνοχή, ένα ενιαίο σύστημα 
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε χώρες και καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, στις οποίες τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, 
και στις οποίες η έλλειψη σεβασμού των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών 
είναι ιδιαίτερα έντονη και συστηματική. Σε 
ανάλογες καταστάσεις, οι πολιτικές 
προτεραιότητες θα είναι η προώθηση του 
σεβασμού για τις σχετικές εθνικές 
νομοθεσίες, η παροχή απτής στήριξης και 
μέσων δράσης στην τοπική κοινωνία των 
πολιτών, και η συμβολή στο έργο της, το 
οποίο εκτελεί υπό εξαιρετικά δυσχερείς 
συνθήκες. Σε καταστάσεις σύγκρουσης, η 
Ένωση θα προαγάγει τη συμμόρφωση 
όλων των συγκρουόμενων μερών με τις 
νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σύμφωνα 
με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 
της Ένωσης.

(14) Η Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε χώρες και καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, στις οποίες τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, 
και στις οποίες η έλλειψη σεβασμού των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών 
είναι ιδιαίτερα έντονη και συστηματική.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
βία κατά των γυναικών σε καταστάσεις 
συγκρούσεων. Σε ανάλογες καταστάσεις, 
οι πολιτικές προτεραιότητες θα είναι η 
προώθηση του σεβασμού για τις σχετικές 
εθνικές νομοθεσίες, η παροχή απτής 
στήριξης και μέσων δράσης στην τοπική 
κοινωνία των πολιτών, και η συμβολή στο 
έργο της, το οποίο εκτελεί υπό εξαιρετικά 
δυσχερείς συνθήκες. Σε καταστάσεις 
σύγκρουσης, η Ένωση θα προαγάγει τη 
συμμόρφωση όλων των συγκρουόμενων 
μερών με τις νομικές υποχρεώσεις τους 
βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) την προώθηση της ίσης συμμετοχής 
ανδρών και γυναικών στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή, και την 
υποστήριξη της ισότητας ευκαιριών, 
συμμετοχής και πολιτικής εκπροσώπησης 
των γυναικών·

(vi) την προώθηση της ίσης συμμετοχής 
ανδρών και γυναικών στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή, και την 
υποστήριξη της ισότητας ευκαιριών, 
συμμετοχής και πολιτικής εκπροσώπησης 
των γυναικών, ενθαρρύνοντάς τις να 
θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές και να 
κάνουν χρήση των δικαιωμάτων ψήφου 
τους

κOr. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, των διακρίσεων κάθε 
μορφής, όπως αυτών που βασίζονται στο 
φύλο, στην φυλή, στο χρώμα, στην 
εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, στα 
γενετικά χαρακτηριστικά, στην γλώσσα, 
στην θρησκεία ή στις πεποιθήσεις, στα 
πολιτικά ή σε οιαδήποτε άλλα φρονήματα, 
στην ιδιότητα του μέλους εθνικής 
μειονότητας, στην ιδιοκτησία, στη 
γέννηση, στην αναπηρία, στην ηλικία ή 
στον γενετήσιο προσανατολισμό·

(iii) την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, των διακρίσεων κάθε 
μορφής, όπως αυτών που βασίζονται στο 
φύλο, στην φυλή, στο χρώμα, στην 
εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, στα 
γενετικά χαρακτηριστικά, στην γλώσσα, 
στην θρησκεία ή στις πεποιθήσεις, στα 
πολιτικά ή σε οιαδήποτε άλλα φρονήματα, 
στην ιδιότητα του μέλους εθνικής 
μειονότητας, στην ιδιοκτησία, στη 
γέννηση, στην αναπηρία, στην ηλικία ή 
στον γενετήσιο προσανατολισμό·

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) τα δικαιώματα των γυναικών, όπως 
διακηρύσσονται στη Σύμβαση για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις 
βάρος των γυναικών και τα προαιρετικά 
της πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, των 
καταναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων 
τιμής, της εμπορίας ανθρώπων, και κάθε 
άλλης μορφής βίας εναντίον γυναικών·

(vi) τα δικαιώματα των γυναικών, όπως 
διακηρύσσονται στη Σύμβαση για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις 
βάρος των γυναικών και τα προαιρετικά 
της πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων
γεννητικών οργάνων, των 
καταναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων 
τιμής, της εμπορίας ανθρώπων, της 
σεξουαλικής βίας συμπεριλαμβανομένων 
των σωφρονιστικών βιασμών, της 
ενδοοικογενειακής βίας και κάθε άλλης 
μορφής βίας εναντίον γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) τα δικαιώματα του παιδιού, όπως 
διακηρύσσονται στη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και τα 
προαιρετικά της πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της 
παιδικής εργασίας, της εμπορίας παιδιών 
και της παιδικής πορνείας, καθώς και της 
στρατολόγησης και χρησιμοποίησης 
ανήλικων στρατιωτών·

(vii) τα δικαιώματα του παιδιού, όπως 
διακηρύσσονται στη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και τα 
προαιρετικά της πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της 
παιδικής εργασίας, της εμπορίας παιδιών 
και της παιδικής πορνείας, της 
σεξουαλικοποίησης των νεαρών 
κοριτσιών, καθώς και της στρατολόγησης 
και χρησιμοποίησης ανήλικων 
στρατιωτών·

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με την αύξηση των αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών της Ένωσης·

(i) με την αύξηση των αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών της Ένωσης· που 
θα αποτελούνται από ίσο αριθμό 
γυναικών και ανδρών·

Or. en


