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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, 
να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αρχή της καθολικότητας ισχύει για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και την ίση μεταχείριση· καλεί το Συμβούλιο, επομένως, να εγκρίνει την 
πρόταση οδηγίας κατά των διακρίσεων1· δεδομένου ιδίως ότι οι γυναίκες είναι συχνά τα 
θύματα πολλαπλών διακρίσεων, οφείλουμε να ενισχύσουμε όλα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, προωθώντας συγχρόνως την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

2. χαιρετίζει την έγκριση της οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων2, όπου 
έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μειονεκτούντων ατόμων, όπως οι 
γυναίκες και τα παιδιά·

3. χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων μεταξύ των 
μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών3·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, παρά τις πολλές δεσμεύσεις της, δεν έχει 
καταλήξει σε νομοθετικές πράξεις στον τομέα της βίας κατά των γυναικών, της ισότητας 
στην  διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων ή την αναθεώρηση της οδηγίας για το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
και καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγίες διαπραγμάτευσης για την προσχώρηση της 
ΕΕ σε αυτήν χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι μια ευαίσθητη ως προς το 
φύλο προσέγγιση θα περιλαμβάνεται στο σύνολο της νομικής κατάρτισης που παρέχεται 
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών, την  Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό όργανο στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της 
δικαστικής συνεργασίας·

7. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό σχετικά με την προώθηση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων με την απλοποίηση της 
αναγνώρισης ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ·

8. ζητεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις προηγούμενες δεσμεύσεις και μετά από 
επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, να υποβάλει μια πρόταση κανονισμού 

                                               
1 COM (2008)426 τελ.
2 ΟΔΗΓΙΑ 2012/29/EU ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης 
Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ
3 COM(2012) 614 τελ.
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σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των συνεπειών όλων των ληξιαρχικών εγγράφων 
στην ΕΕ, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την πολίτες και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.


