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Τροπολογία 2
Maria Noichl

Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις του προγράμματος εργασίας 
του 2020 στο πλαίσιο τυχόν αναθεώρησης 
και να υποβάλει εγκαίρως μία πρόταση για 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, μια στρατηγική της ΕΕ για τα 
δικαιώματα των θυμάτων, ένα πλαίσιο της 
ΕΕ για μετά το 2020 σχετικά με την 
ένταξη των Ρομά και στρατηγικές 
ένταξης, μία νέα στρατηγική της ΕΕ για 
την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και 
ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις για 
την περίοδο 2021-2025·

6. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις του προγράμματος εργασίας 
του 2020 στο πλαίσιο τυχόν αναθεώρησης 
και να υποβάλει μία πρόταση για 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, μια στρατηγική της ΕΕ για τα 
δικαιώματα των θυμάτων και μία νέα 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η πρόταση για 
δεσμευτικά μέτρα μισθολογικής 
διαφάνειας δεν υποβλήθηκε το 2020 όπως 
είχε προγραμματιστεί·
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Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη ρητής απαγόρευσης των 
διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου 
και έκφρασης φύλου ενός ατόμου στο 
δίκαιο της ΕΕ· σημειώνει την επιμονή των 
διακρίσεων, της παρενόχλησης και του 
αποκλεισμού των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από 
την αγορά εργασίας· υπενθυμίζει τα 
ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 
2019 σχετικά με το μέλλον του καταλόγου 
δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ37 και της 
18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ38· καλεί 
την Επιτροπή να εγκρίνει το συντομότερο 
δυνατόν το στρατηγικό πλαίσιο για την 
ισότητα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, να δώσει 
συνέχεια στον κατάλογο δράσεων για τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ 2016-2019, και να 
συμπεριλάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στην 
εργασία για λόγους γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών 
φύλου·

29. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη ρητής απαγόρευσης των 
διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου 
και έκφρασης φύλου ενός ατόμου στο 
δίκαιο της ΕΕ· σημειώνει την επιμονή των 
διακρίσεων, της παρενόχλησης και του 
αποκλεισμού των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από 
την αγορά εργασίας· υπενθυμίζει τα 
ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 
2019 σχετικά με το μέλλον του καταλόγου 
δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ37 και της 
18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ38· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την έγκριση 
της πρώτης στην ιστορία στρατηγικής 
ΛΟΑΤΚΙ+, και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στον κατάλογο δράσεών 
της για τα άτομα ΛΟΑΔΜ 2016-2019 με 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στην 
εργασία για λόγους γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών 
φύλου·

____________________ ____________________

37 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0129.

37 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0129.

38 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0101.

38 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0101.
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Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί εν προκειμένω την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων για σκοπούς 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην ΕΕ, 
καθώς η εμπορία ανθρώπων για σκοπούς 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης αποτελεί την 
πιο διαδεδομένη μορφή εμπορίας 
ανθρώπων·

διαγράφεται
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Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020, τα οποία 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο 
εργαλείο για τον εντοπισμό χασμάτων και 
διακρίσεων στον ίδιο τομέα και να 
εξαλείψουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων· τονίζει εν προκειμένω τη 
σημασία της πλήρους συνεργασίας και 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και 
παραδόσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπιστεί 
το ζήτημα της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς για να καλυφθούν 
οι διαφορές στην αμοιβή για εργασία ίσης 
αξίας στην αγορά εργασίας στην οποία 
επικρατεί διαχωρισμός των φύλων και 
παρατηρούνται χαμηλότεροι μισθοί σε 
ορισμένους τομείς στους οποίους 
απασχολούνται κυρίως γυναίκες, όπως η 
νοσηλευτική, η φροντίδα, η λιανική 
πώληση, οι πωλήσεις και ο εκπαιδευτικός 
τομέας, σε σύγκριση, π.χ., με τον 
μεταποιητικό τομέα ή τα τεχνικά 
επαγγέλματα στα οποία κυριαρχούν οι 
άνδρες· συνιστά ένθερμα την ενσωμάτωση 
της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία 
ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η 

53. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τον 
εντοπισμό χασμάτων και διακρίσεων στον 
ίδιο τομέα και να εξαλείψουν το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
καθυστέρηση της δημοσίευσης αυτής της 
πρότασης και ζητεί από την Επιτροπή να 
την υποβάλει το συντομότερο δυνατόν· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
πλήρους συνεργασίας και συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με τις 
εθνικές πρακτικές και παραδόσεις· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε διάφορους επαγγελματικούς 
τομείς για να καλυφθούν οι διαφορές στην 
αμοιβή για εργασία ίσης αξίας στην αγορά 
εργασίας στην οποία επικρατεί 
διαχωρισμός των φύλων και 
παρατηρούνται χαμηλότεροι μισθοί σε 
ορισμένους τομείς στους οποίους 
απασχολούνται κυρίως γυναίκες, όπως η 
νοσηλευτική, η φροντίδα, η λιανική 
πώληση, οι πωλήσεις και ο εκπαιδευτικός 
τομέας, σε σύγκριση, π.χ., με τον 
μεταποιητικό τομέα ή τα τεχνικά 



AM\1222191EL.docx PE662.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

οποία θα μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η 
εργασία θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει 
σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι 
οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο 
αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι 
συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως οι εργασιακές συνθήκες, 
ο βαθμός ευθύνης των εργαζομένων και οι 
σωματικές ή νοητικές απαιτήσεις της 
εργασίας»· επισημαίνει ότι για τον σκοπό 
αυτό πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία 
επαγγελματικής αξιολόγησης και κριτήρια 
ταξινόμησης χωρίς διακρίσεις ως προς το 
φύλο·

επαγγέλματα στα οποία κυριαρχούν οι 
άνδρες· συνιστά ένθερμα την ενσωμάτωση 
της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία 
ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η 
οποία θα μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η 
εργασία θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει 
σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι 
οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο 
αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι 
συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως οι εργασιακές συνθήκες, 
ο βαθμός ευθύνης των εργαζομένων και οι 
σωματικές ή νοητικές απαιτήσεις της 
εργασίας»· επισημαίνει ότι για τον σκοπό 
αυτό πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία 
επαγγελματικής αξιολόγησης και κριτήρια 
ταξινόμησης χωρίς διακρίσεις ως προς το 
φύλο·
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Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97. τονίζει ότι η αντίδραση απέναντι 
στην επιδημία της COVID-19 θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
καθιέρωση επιπρόσθετων δημοσιονομικών 
πόρων τους οποίους θα μπορούσαν να 
κινητοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη 
στήριξη θυμάτων βίας· 

97. τονίζει ότι η αντίδραση απέναντι 
στην επιδημία της COVID-19 θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την καθιέρωση 
επιπρόσθετων δημοσιονομικών πόρων 
τους οποίους θα μπορούσαν να 
κινητοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη 
στήριξη θυμάτων βίας· 

Or. en
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Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι 
πόροι για τα προγράμματα της ΕΕ που 
αφορούν ειδικά την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων 
των γυναικών στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και, 
ειδικότερα, το σχέδιο ανάκαμψης «Next 
Generation EU», και ζητεί από την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα 
συμπεριληφθεί ρήτρα ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στην 
αναθεωρημένη πρόταση του επόμενου 
ΠΔΠ· προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την εφαρμογή της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό ως αναπόσπαστου 
μέρους της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού σε όλα τα στάδια και σε 
όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και 
να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό 
ανεξάρτητες γραμμές για στοχευμένες 
δράσεις· υπογραμμίζει ότι κάθε νέο μέτρο, 
μηχανισμός ή στρατηγική θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε εκτίμηση επιπτώσεων στα 
φύλα· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να επενδύσουν 
στην οικονομία της φροντίδας και να 
θεσπίσουν μια ευρωπαϊκή συμφωνία για 
την παροχή φροντίδας για τη συμπλήρωση 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

100. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι 
πόροι για τα προγράμματα της ΕΕ που 
αφορούν ειδικά την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων 
των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό ως 
αναπόσπαστου μέρους της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού σε όλα τα στάδια και σε 
όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και 
να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό 
ανεξάρτητες γραμμές για στοχευμένες 
δράσεις· υπογραμμίζει ότι κάθε νέο μέτρο, 
μηχανισμός ή στρατηγική θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε εκτίμηση επιπτώσεων στα 
φύλα· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να επενδύσουν 
στην οικονομία της φροντίδας και να 
θεσπίσουν μια ευρωπαϊκή συμφωνία για 
την παροχή φροντίδας για τη συμπλήρωση 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, 
για πρώτη φορά, η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου θα αποτελέσει 
οριζόντια προτεραιότητα στο ΠΔΠ και 
θα συνοδεύεται από διεξοδική εκτίμηση 
επιπτώσεων και παρακολούθηση των 
προγραμμάτων·

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την 
ανάγκη ενίσχυσης του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά, μετά το 
202042, που ορίζει ότι στα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχει παρατηρηθεί 
βελτίωση στην πρόσβαση στην 
απασχόληση και υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες που αφορούν τη στέγαση και 
μικρή πρόοδος όσον αφορά τη φτώχεια και 
μια ανάγκη για ισχυρή διάσταση του 
φύλου στο ενωσιακό πλαίσιο· εκφράζει την 
ανησυχία του για τη ρητορική μίσους κατά 
των Ρομά στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19, και για τους πρόσθετους 
περιορισμούς που θεσπίστηκαν από 
ορισμένα κράτη μέλη για τη θέση 
κοινοτήτων Ρομά σε καραντίνα, και 
φοβάται για τις αρνητικές επιπτώσεις στις 
πιο ευάλωτες ομάδες μεταξύ των Ρομά, 
όπως τα κορίτσια, οι νεαρές γυναίκες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, τα άτομα με 
αναπηρία ή τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει το 
συντομότερο δυνατόν το ενωσιακό 
στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα και 
την ένταξη των Ρομά, να αναλύσει τον 
αντίκτυπο που έχει ο κορονοϊός στις 
κοινότητες των Ρομά και να εγκρίνει μέτρα 
για την αποτροπή πράξεων εναντίον τους·

117. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την 
ανάγκη ενίσχυσης του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά, μετά το 
202042, που ορίζει ότι στα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχει παρατηρηθεί 
βελτίωση στην πρόσβαση στην 
απασχόληση και υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες που αφορούν τη στέγαση και 
μικρή πρόοδος όσον αφορά τη φτώχεια και 
μια ανάγκη για ισχυρή διάσταση του 
φύλου στο ενωσιακό πλαίσιο· εκφράζει την 
ανησυχία του για τη ρητορική μίσους κατά 
των Ρομά στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19, και για τους πρόσθετους 
περιορισμούς που θεσπίστηκαν από 
ορισμένα κράτη μέλη για τη θέση 
κοινοτήτων Ρομά σε καραντίνα, και 
φοβάται για τις αρνητικές επιπτώσεις στις 
πιο ευάλωτες ομάδες μεταξύ των Ρομά, 
όπως τα κορίτσια, οι νεαρές γυναίκες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, τα άτομα με 
αναπηρία ή τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+· εκφράζει 
επιδοκιμασία για την έγκριση του 
ενωσιακού στρατηγικού πλαισίου για την 
ισότητα και την ένταξη των Ρομά, το 
οποίο καθιστά δυνατή την ανάλυση του 
αντίκτυπου που έχει ο κορονοϊός στις 
κοινότητες των Ρομά και να εγκρίνει μέτρα 
για την αποτροπή πράξεων εναντίον τους·

____________________ ____________________
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Τροπολογία 9
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Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 122

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

122. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
ταχέως το νέο σχέδιο δράσης ΙΙΙ για 
θέματα φύλου (GAPIII) με βάση το τρέχον 
GAPII, για να αρχίσει να εφαρμόζεται το 
2021 ως βασικό μέσο για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών και των 
κοριτσιών στις εξωτερικές σχέσεις· τονίζει 
ότι αυτό το έγγραφο πρέπει να λάβει τη 
μορφή ανακοίνωσης και να συνοδεύεται 
από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά 
καθορισμένους δείκτες, ενώ πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει επίσης την κατανομή 
των ρόλων και των ευθυνών στους 
διάφορους φορείς· ζητεί να διατηρηθεί 
στο νέο σχέδιο δράσης ο στόχος της 
συμβολής όλων των νέων προγραμμάτων 
στην ισότητα των φύλων σε ποσοστό 85 % 
και να καθοριστεί ένας νέος στόχος να 
έχουν τα προγράμματα ως κύριο στόχο 
τους την ισότητα των φύλων σε ποσοστό 
20 %· απαιτεί ο νέος Μηχανισμός 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας, να δώσει προτεραιότητα 
στην ισότητα των φύλων και στα 
δικαιώματα των γυναικών στα διάφορα 
γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα 
σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης με στόχο την αποτελεσματικότερη 

122. επικροτεί το νέο σχέδιο δράσης ΙΙΙ 
για θέματα φύλου (GAPIII) ως βασικό 
μέσο για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών 
και των κοριτσιών στις εξωτερικές 
σχέσεις· τονίζει ότι αυτό το έγγραφο 
πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς, 
μετρήσιμους και χρονικά καθορισμένους 
δείκτες, ενώ πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
επίσης την κατανομή των ρόλων και των 
ευθυνών στους διάφορους φορείς· 
εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι 
στο νέο σχέδιο δράσης διατηρείται ο 
στόχος της συμβολής όλων των νέων 
προγραμμάτων στην ισότητα των φύλων 
σε ποσοστό 85 %· λυπάται για το γεγονός 
ότι δεν καθορίστηκε ο νέος στόχος να 
έχουν τα προγράμματα ως κύριο στόχο 
τους την ισότητα των φύλων σε ποσοστό 
20 %· απαιτεί ο νέος Μηχανισμός 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας, να δώσει προτεραιότητα 
στην ισότητα των φύλων και στα 
δικαιώματα των γυναικών στα διάφορα 
γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα 
σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης με στόχο την αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και 
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υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και 
την ισότητα των φύλων·

την ισότητα των φύλων·
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