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Τροπολογία 1
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με 
βάση το φύλο ως νέου τομέα 
εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 
1 της ΣΛΕΕ

που δεν περιέχει συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό 
της βίας με βάση το φύλο ως νέου τομέα 
εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 
1 της ΣΛΕΕ

Or. en

Τροπολογία 2
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με 
βάση το φύλο ως νέου τομέα 
εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 
1 της ΣΛΕΕ

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 3
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10, 
το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10, 
το άρθρο 19, το άρθρο 83 παράγραφος 1 
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225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

και το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 4
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 
δημόσια υγεία, και συγκεκριμένα την 
παράγραφο 7, σύμφωνα με την οποία «η 
δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς 
να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών 
όσον αφορά τη διαμόρφωση της 
πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης»,

Or. en

Τροπολογία 5
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 7, 8, 
10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 και 47,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 
47 και 49,

Or. en
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Τροπολογία 6
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου1α,
_________________
1α ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57–73.

Or. en

Τροπολογία 7
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις 
παρακολούθησης χωρών από την Ομάδα 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δράση 
για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(GREVIO),

Or. en
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Τροπολογία 8
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025»,

Or. en

Τροπολογία 9
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2020, με 
τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα 
δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025)»,

Or. en

Τροπολογία 10
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 
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2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για την ισότητα των φύλων (GAP) III»,

Or. en

Τροπολογία 11
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της,

Or. en

Τροπολογία 12
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/99/ΕΚ περί της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας,

Or. en

Τροπολογία 13
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 5 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
της εγκληματικότητας,

Or. en

Τροπολογία 14
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που 
εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια 
Διάσκεψη για τις Γυναίκες, στις 15 
Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα 
αντίστοιχα συνακόλουθα έγγραφα που 
εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των 
Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο+5 (2005), 
Πεκίνο+15 (2010) και Πεκίνο+20 (2015),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 15
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Στόχο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών αριθ. 5 για την ισότητα των 
φύλων,
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Or. en

Τροπολογία 16
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γλωσσάρι του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 17
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα 
συμπεράσματα της εξηκοστής πέμπτης 
συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για τη 
θέση της γυναίκας που έλαβε χώρα από 
τις 15 έως τις 26 Μαρτίου 2021·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 18
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση 
αριθ. 33 της επιτροπής για την εξάλειψη 
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των διακρίσεων κατά των γυναικών, της 
3ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την 
πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη,

Or. en

Τροπολογία 19
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις 
προτεραιότητες και τα γενικά 
χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου 
πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών,

Or. en

Τροπολογία 20
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση 
αριθ. 35 σχετικά με την έμφυλη βία κατά 
των γυναικών, με την οποία 
επικαιροποιείται η γενική σύσταση 
αριθ. 19, της 14ης Ιουλίου 2017, της 
επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών

Or. en

Τροπολογία 21
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Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Βία 
κατά των γυναικών: μία πανευρωπαϊκή 
έρευνα», που δημοσιεύτηκε το 2014,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 22
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Crime, safety and victims’ rights» 
(Έγκλημα, ασφάλεια και δικαιώματα των 
θυμάτων), η οποία δημοσιεύτηκε το 2021,

Or. en

Τροπολογία 23
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 

διαγράφεται
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γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ3,
_________________
3 ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 102.

Or. en

Τροπολογία 24
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη 
φυλοκτονία: οι «απολεσθείσες» 
γυναίκες1α;
_________________
1α ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 21-28.

Or. en

Τροπολογία 25
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας4,

διαγράφεται

_________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.
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Or. fr

Τροπολογία 26
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας4,

διαγράφεται

_________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.

Or. en

Τροπολογία 27
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας4,

διαγράφεται

_________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.

Or. en



PE693.724v01-00 14/216 AM\1233668EL.docx

EL

Τροπολογία 28
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik Marquardt, Monika Vana, Cindy 
Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, 
Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025», η 
οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου 
2020,

Or. en

Τροπολογία 29
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Karen 
Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo 
Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 
(2020-2025)», η οποία δημοσιεύτηκε στις 
24 Ιουνίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 30
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
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Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio 
Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για 
την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025», η 
οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου 
2020,

Or. en

Τροπολογία 31
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» 
(2020-2025), η οποία δημοσιεύτηκε στις 
24 Μαρτίου 2021,

Or. en

Τροπολογία 32
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων5,

διαγράφεται

_________________
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2021)0025.

Or. es

Τροπολογία 33
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων5,

διαγράφεται

_________________
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2021)0025.

Or. en

Τροπολογία 34
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων5 και τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα 
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των φύλων για την περίοδο 2020-2025,

_________________ _________________
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2021)0025.

5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2021)0025.

Or. en

Τροπολογία 35
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 3ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τις 
μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: 
πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη 
και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου,

Or. en

Τροπολογία 36
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
διάσταση του φύλου κατά την περίοδο 
της κρίσης COVID-19 και έπειτα από 
αυτή,

Or. en

Τροπολογία 37
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Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη 
ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος 
στην άμβλωση στην Πολωνία,

Or. en

Τροπολογία 38
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια, της 10ης 
Δεκεμβρίου 2018,

Or. en

Τροπολογία 39
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα,
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Or. en

Τροπολογία 40
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική για 
την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025, της 
12ης Νοεμβρίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 41
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της 
ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-
2025,

Or. en

Τροπολογία 42
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
διάσταση του φύλου κατά την περίοδο 
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της κρίσης COVID-19 και έπειτα από 
αυτή,

Or. en

Τροπολογία 43
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ένωση 
ισότητας: στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025»,

Or. en

Τροπολογία 44
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 
(2020-2025),

Or. en

Τροπολογία 45
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 
(2020-2025),

Or. en

Τροπολογία 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(2021-2025),

Or. en

Τροπολογία 47
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό 
σημείωμα του ΟΗΕ με τίτλο «COVID-19 
and Ending Violence Against Women and 
Girls» (Η νόσος COVID-19 και ο 
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τερματισμός της βίας κατά των 
γυναικών), του 20201α,
_________________
1α https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections
/library/publications/2020/issue-brief-
covid-19-and-ending-violence-against-
women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

Or. en

Τροπολογία 48
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 
(2020-2025)»,

Or. en

Τροπολογία 49
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

Or. en

Τροπολογία 50
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Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις του 
γενικού εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σχετικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, με στόχο τη 
διασαφήνιση της ανασφάλειας δικαίου 
σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον 
τρόπο η ΕΕ μπορεί να προσχωρήσει στη 
Σύμβαση και να την επικυρώσει, οι 
οποίες υποβλήθηκαν στις 11 Μαρτίου 
20211α,
_________________
1a 
https://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?docid=238745&doclang=el

Or. en

Τροπολογία 51
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, με τίτλο «Μια Ένωση 
ισότητας: στρατηγική για την ισότητα 
των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025»,

Or. en

Τροπολογία 52
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού»,

Or. en

Τροπολογία 53
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 
2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: 
στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 
2020-2025»,

Or. en

Τροπολογία 54
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
στην ίση και χωρίς διακρίσεις 
μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις 
Συνθήκες και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι ο τερματισμός της ανδρικής 
βίας κατά γυναικών και κοριτσιών 
αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη 
πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) βάσει των 
εξελίξεων στον τομέα του εγκλήματος, το 
Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση 
για τον προσδιορισμό άλλων τομέων 
εγκληματικότητας που πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στην εν λόγω 
παράγραφο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) βάσει των 
εξελίξεων στον τομέα του εγκλήματος, το 
Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση 
για τον προσδιορισμό άλλων τομέων 
εγκληματικότητας εφόσον πληρούνται τα 
κριτήρια που ορίζονται στην εν λόγω 
παράγραφο, όπως: τομείς της ιδιαιτέρως 
σοβαρής εγκληματικότητας με 
διασυνοριακή διάσταση, η οποία 
απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις 
επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή 
λόγω ειδικής ανάγκης να 
καταπολεμούνται σε κοινή βάση·

Or. es

Τροπολογία 56
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
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με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) βάσει των 
εξελίξεων στον τομέα του εγκλήματος, το 
Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση 
για τον προσδιορισμό άλλων τομέων 
εγκληματικότητας που πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στην εν λόγω 
παράγραφο·

με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) βάσει των 
εξελίξεων στον τομέα του εγκλήματος, το 
Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση 
για τον προσδιορισμό άλλων τομέων 
ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με 
διασυνοριακή διάσταση, η οποία 
απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις 
επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή 
λόγω ειδικής ανάγκης να 
καταπολεμούνται σε κοινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 57
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης 
ελάχιστων κανόνων για τον ορισμό των 
ποινικών αδικημάτων με διασυνοριακή 
διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη 
φύση ή τις επιπτώσεις των αδικημάτων 
αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να 
καταπολεμούνται σε κοινή βάση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις 
γυναίκες αποτελεί θύμα βίας με βάση το 
φύλο ακόμη και σήμερα στην Ευρώπη 
και υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
καταβληθούν εντατικές κοινές 
προσπάθειες για την εξάλειψη της βίας με 
βάση το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικτυακή βία με βάση το φύλο και η 
σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο 
έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα·

Or. en
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Τροπολογία 58
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σοβαρά και διασυνοριακά εγκλήματα που 
πλήττουν τις γυναίκες προβλέπονται ήδη 
στο ισχύον άρθρο 83 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, ήτοι εμπορία ανθρώπων και 
γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και 
παιδιών και βία στον κυβερνοχώρο·

Or. es

Τροπολογία 59
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 
άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
περιλαμβάνει ήδη σοβαρά και 
διασυνοριακά εγκλήματα που πλήττουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια, και 
συγκεκριμένα την εμπορία ανθρώπων, τη 
γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και 
κοριτσιών και την εγκληματικότητα στον 
χώρο της πληροφορικής·

Or. en

Τροπολογία 60
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 61
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) ορίζει τη βία με βάση 
το φύλο ως βία στρεφόμενη κατά 
προσώπων λόγω του φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι γυναίκες 
όσο και οι άνδρες βιώνουν βία με βάση το 
φύλο, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων 
είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Or. en
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Τροπολογία 62
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
προσώπου λόγω φύλου ή βία η οποία 
πλήττει δυσανάλογα πρόσωπα 
συγκεκριμένου φύλου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ως «βία κατά των γυναικών» 
νοείται κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο 
η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να 
επιφέρει σωματική, γενετήσια ή 
ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών για 
τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της 
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε 
συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική 
ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ 
άτομα είναι επίσης θύματα βίας με βάση το 
φύλο λόγω του φύλου, της ταυτότητας 
φύλου, της έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος·

Or. en

Τροπολογία 63
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
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των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή βία 
που τις πλήττει δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βία με βάση το φύλο έχει τις 
ρίζες της ιστορικά σε άνισες σχέσεις 
εξουσίας, έμφυλα στερεότυπα, 
ετεροπατριαρχικές δομές, ασυμμετρία 
ισχύος και θεσμικές ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα πλήττονται επίσης από τη βία με 
βάση το φύλο λόγω του φύλου, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου τους·

Or. en

Τροπολογία 64
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
κατά των γυναικών αποδεικνύει 
δυστυχών την ανάγκη για ισχυρότερα 
θετικά πρότυπα και οικογενειακές δομές, 
στο πλαίσιο των οποίων τα αγόρια και τα 
κορίτσια θα μπορούν να μεγαλώνουν με 
σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους 
άλλους·

Or. en

Τροπολογία 65
Annika Bruna
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους·

Or. fr

Τροπολογία 66
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο πλήττει τις γυναίκες 
δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα βίας με 
βάση το φύλο λόγω του φύλου, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος, όπως ο γάμος 
παιδιών, ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα 
εγκλήματα τιμής, η εμπορία ανθρώπων 
και η σεξουαλική βία·

Or. en
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Τροπολογία 67
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή τις 
πλήττει δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα 
βίας με βάση το φύλο λόγω του φύλου, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις των κοινωνιών 
μας και έχει τις βαθιές ρίζες της στην 
ανισότητα μεταξύ των φύλων και σε 
έμφυλα στερεότυπα

Or. en

Τροπολογία 68
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο αποτελεί σοβαρή 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και στρέφεται κατά των 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις πλήττει 
δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα βίας με 
βάση το φύλο λόγω του φύλου, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
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και ασυμμετρία ισχύος· στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος·

Or. en

Τροπολογία 69
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε και εκείνες και τα κορίτσια 
δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι επίσης θύματα βίας 
με βάση το φύλο λόγω του φύλου, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος·

Or. fi

Τροπολογία 70
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε και εκείνες και τα κορίτσια 
δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι επίσης θύματα βίας 
με βάση το φύλο λόγω του φύλου, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
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φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

και των χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος·

Or. fi

Τροπολογία 71
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή βία 
που τις πλήττει δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε 
έμφυλα στερεότυπα, πατριαρχικές δομές 
και ασυμμετρία ισχύος·

Or. en

Τροπολογία 72
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
προσώπου λόγω του φύλου του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι γυναίκες 
όσο και οι άνδρες υφίστανται βία με βάση 
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θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος·

το φύλο, αλλά η συντριπτική πλειονότητα 
των θυμάτων είναι γυναίκες και 
κορίτσια1α·

_________________
1α Σύμφωνα με τον ορισμό του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων.

Or. en

Τροπολογία 73
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι βία στρεφόμενη κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης 
θύματα βίας με βάση το φύλο λόγω του 
φύλου, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκφραση 
«βία κατά των γυναικών» αναφέρεται σε 
διάφορες πράξεις βίας οι οποίες 
επιφέρουν ή είναι πιθανό να επιφέρουν 
σωματική, γενετήσια ή ψυχολογική βλάβη 
ή πόνο στις γυναίκες· οι εν λόγω έννοιες 
ενδέχεται, επομένως, να καλύπτουν 
διαφορετικά αδικήματα των οποίων 
κοινό γνώρισμα είναι ότι στρέφονται κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, τις 
πλήττει δε δυσανάλογα·

Or. en

Τροπολογία 74
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κρίσης λόγω COVID-19, 
οδήγησαν σε δραματική αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας και της βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματικής βίας, της ψυχολογικής βίας 
και της διαδικτυακής βίας, ενώ 
σημειώθηκε αύξηση κατά 60 % των 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης από γυναίκες 
που έχουν υποστεί βία από τον σύντροφό 
τους στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας·

Or. en

Τροπολογία 75
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην πρόληψη της βίας με βάση το φύλο, 
ιδίως μέσω της κατάρριψης των 
αρνητικών κοινωνικών κανόνων οι οποίοι 
συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο και 
μέσω της ενδυνάμωσης των νέων ώστε 
να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και 
να αποτρέπουν τέτοιου είδους πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 76
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) ορίζει τη βία με βάση 
το φύλο κατά των γυναικών ως 
οποιαδήποτε μορφή βίας στρέφεται κατά 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή 
πλήττει τις γυναίκες δυσανάλογα·

Or. en

Τροπολογία 77
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο αποτελεί τη σοβαρότερη 
εκδήλωση διακρίσεων με βάση το φύλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα 
στη σωματική ακεραιότητα και το 
δικαίωμα στην ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 78
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο είναι εξίσου επιζήμια και 
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σοβαρή όταν ασκείται στο διαδίκτυο, 
όπως και εκτός διαδικτύου, μέσω 
«τρολαρίσματος», επίθεσης μέσω 
δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων 
(doxing), επίμονης παρακολούθησης, 
εκφοβισμού, συκοφαντικής δυσφήμισης, 
δημόσιου διασυρμού, εκδικητικής 
πορνογραφίας, κλοπής ταυτότητας ή 
χάκινγκ·

Or. en

Τροπολογία 79
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έκτρωση πρέπει να αναγνωριστεί ως η 
σοβαρότερη μορφή βίας και άρνηση του 
θεμελιώδους δικαιώματος στη ζωή·

Or. en

Τροπολογία 80
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο περιλαμβάνει πολλά είδη 
βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την Ισότητα των Φύλων (EIGE), όπως 
και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, 
ορίζει την ενδοοικογενειακή βία ως όλες 
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τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που 
συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της 
οικιακής μονάδας, ανεξάρτητα από 
βιολογικούς ή νομικούς οικογενειακούς 
δεσμούς, ή ανάμεσα σε πρώην ή νυν 
συζύγους ή συντρόφους, είτε ο αυτουργός 
διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με 
το θύμα είτε όχι· αναγνωρίζει ότι η 
ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει τις 
γυναίκες δυσανάλογα και ότι οι άνδρες 
μπορεί επίσης να είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας·

Or. en

Τροπολογία 81
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας 
με βάση το φύλο συνεπάγεται τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τους επαγγελματίες 
που εμπλέκονται στο θέμα (κοινωνικοί 
λειτουργοί, πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης, αρχές επιβολής του νόμου, 
δικαστικό σύστημα κ.λπ.), ώστε να είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν, να 
αντιμετωπίζουν και να αποκρίνονται στη 
βία με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 82
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο με τη μορφή της βίας στον 
κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων της 
διαδικτυακής παρενόχλησης, του 
εκφοβισμού και της επίμονης 
παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, της 
σεξιστικής ρητορικής μίσους, της 
εκδικητικής πορνογραφίας, του βαθιά 
ψευδούς υλικού, αποτελεί έγκλημα 
διεθνικού χαρακτήρα το οποίο επηρεάζει 
δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία 83
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 84
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η γυναικοκτονία μπορεί να λάβει 
διάφορες μορφές, όπως είναι η δολοφονία 
γυναικών ως αποτέλεσμα της βίας που 
ασκείται από ερωτικό σύντροφο, η 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους, του γενετήσιου 
προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, 
της έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου τους, καθώς και 
ο ακρωτηριασμός των γεννητικών 
οργάνων των γυναικών και των 
μεσοφυλικών ατόμων και τα 
επονομαζόμενα «εγκλήματα τιμής»·

Or. en

Τροπολογία 85
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η γυναικοκτονία αποτελεί την ακραία 
έκφραση υφιστάμενων μορφών βίας κατά 
των γυναικών και συνιστά την απόλυτη 
πράξη βίας η οποία βιώνεται ως 
συνεχιζόμενη βία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πολλές μορφές γυναικοκτονίας δεν 
προσμετρώνται στα επίσημα στοιχεία και 
παραμένουν αόρατες·

Or. en
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Τροπολογία 86
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η γυναικοκτονία μπορεί να λάβει πολλές 
μορφές, όπως είναι η δολοφονία γυναικών 
ως αποτέλεσμα της βίας που ασκείται 
από ερωτικό σύντροφο, η δολοφονία 
γυναικών και κοριτσιών λόγω του του 
γενετήσιου προσανατολισμού, των 
χαρακτηριστικών φύλου και της 
ταυτότητας φύλου τους, καθώς και οι 
θάνατοι που σχετίζονται με τον 
ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 87
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει ανάγκη διασαφήνισης της 
εφαρμογής του όρου «γυναικοκτονία», για 
παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου ο 
δολοφόνος είναι γυναίκα·

Or. en
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Τροπολογία 88
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων ορίζει τη γυναικοκτονία ως 
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω 
του φύλου τους, είτε εντός είτε εκτός 
μήτρας, λόγω εμβρυοκτονίας για λόγους 
προκαθορισμού του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 89
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το EIGE, η δευτερεύουσα 
θυματοποίηση, η οποία είναι επίσης 
γνωστή ως εκ νέου θυματοποίηση, 
συμβαίνει όταν το θύμα υφίσταται 
περαιτέρω βλάβη, όχι ως άμεσο 
αποτέλεσμα της εγκληματικής πράξης, 
αλλά λόγω του τρόπου με τον οποίο το 
αντιμετωπίζουν οι θεσμοί και 
μεμονωμένα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η δευτερεύουσα θυματοποίηση μπορεί 
να προκληθεί, για παράδειγμα, από 
επανειλημμένη έκθεση του θύματος στον 
δράστη, επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις 
για τα ίδια περιστατικά, χρήση 
ακατάλληλης γλώσσας ή απαράδεκτων 
σχολίων από όλους όσους έρχονται σε 
επαφή με τα θύματα·
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Or. en

Τροπολογία 90
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τοποθέτηση των γυναικών σε δίλημμα 
μεταξύ της πιθανής επιθυμίας να 
δημιουργήσουν οικογένεια και των 
επαγγελματικών τους φιλοδοξιών 
αποτελεί επίσης μια μορφή βίας με βάση 
το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 91
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ενέργειες που παραβιάζουν τα 
δικαιώματα των γυναικών είναι διεθνούς, 
πανευρωπαϊκής και διασυνοριακής 
φύσης·

Or. fi

Τροπολογία 92
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)



AM\1233668EL.docx 45/216 PE693.724v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο εις βάρος ΛΟΑΤΙ ατόμων 
περιλαμβάνει σωματική βία, ψυχολογική 
βία, καταναγκαστικούς γάμους, 
σεξουαλική βία, μεταξύ άλλων 
«διορθωτικούς» βιασμούς και σεξουαλική 
παρενόχληση, ακρωτηριασμό των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών και 
των μεσοφυλικών ατόμων, 
καταναγκαστική στείρωση τρανς και 
μεσοφυλικών ατόμων, τα επονομαζόμενα 
«εγκλήματα τιμής», θεραπεία 
μετατροπής, ρητορική μίσους εντός και 
εκτός διαδικτύου, εκφοβισμό και 
παρενόχληση, κοινωνικοοικονομικές 
στερήσεις και βία εντός της οικογένειας ή 
της οικιακής μονάδας εξαιτίας της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου του 
θύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει ως στόχο τις 
γυναίκες και τα ΛΟΑΤΙ άτομα σε όλη 
τους την διαφορετικότητα, καθώς 
πηγάζει από την επιθυμία να τιμωρηθούν 
όσοι θεωρείται ότι παραβιάζουν τους 
κοινωνικούς κανόνες ιεραρχίας των 
φύλων και έκφρασης φύλου και τα 
δυαδικά συστήματα φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βία με βάση το φύλο 
αποσκοπεί στην καθιέρωση, ενίσχυση ή 
διαιώνιση των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων και την επίρρωση των έμφυλων 
προτύπων και στερεοτύπων·

Or. en

Τροπολογία 93
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
νομοθεσία κατά των πρακτικών επιλογής 
φύλου, τα κορίτσια αποτελούν σε 
δυσανάλογο βαθμό στόχο ανηλεών 
διακρίσεων λόγω φύλου, οι οποίες 
εκτείνονται συχνά έως και τα αγέννητα 
θηλυκά έμβρυα μετά από καθορισμό του 
φύλου τους, τα οποία γίνονται θύματα 
άμβλωσης, εγκατάλειψης ή θανάτωσης 
αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι είναι 
γένους θηλυκού1α·
_________________
1α ΕΕ C181 της 19.5.2016, σ. 21.

Or. en

Τροπολογία 94
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες 
παραβιάσεις δικαιωμάτων των γυναικών 
στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ, που 
αντιστοιχεί σε 62 εκατομμύρια γυναίκες, 
έχει βιώσει σωματική και/ή σεξουαλική 
βία από την ηλικία των 15 ετών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΠΟΥ, σχεδόν το ένα τρίτο 
(27 %) των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών 
παγκοσμίως οι οποίες βρίσκονταν σε 
σχέση καταγγέλλουν ότι έχουν υποστεί 
ορισμένη μορφή σωματικής και/ή 
σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
αναφορές του ΠΟΥ, το 38 % όλων των 
δολοφονιών γυναίκες διαπράττεται από 
τους συντρόφους τους·
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Or. en

Τροπολογία 95
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
σε βία ασκούμενη από ερωτικό σύντροφο, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για σωματική, 
σεξουαλική ή ψυχολογική βία, έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά και 
διαιωνίζει την κακοποίηση στις 
μελλοντικές γενιές, καθώς τα παιδιά που 
γίνονται μάρτυρες βίας ασκούμενης από 
ερωτικό σύντροφο εις βάρος της μητέρας 
τους ή γονέα τους είναι πιθανότερο να 
βιώσουν τέτοιου είδους βία στη μετέπειτα 
ζωή τους –τόσο ως θύματα όσο και ως 
δράστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομοθεσία η οποία προστατεύει την 
αξιοπρέπεια του παιδιού και αναγνωρίζει 
και το παιδί ως θύμα στις εν λόγω 
υποθέσεις διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
στην προστασία τόσο των γυναικών όσο 
και των παιδιών θυμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η νομοθεσία για την επιμέλεια 
τέκνων πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην παρέχει δικαιώματα 
επιμέλειας τέκνων σε δράστες βίας 
ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο·

Or. en

Τροπολογία 96
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις 
μορφές έμφυλης βίας·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 97
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές 
έμφυλης βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές 
έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων 
οφείλεται επίσης στην έλλειψη 
εναρμόνισης όσον αφορά τους ορισμούς 
που σχετίζονται με τη βία με βάση το 
φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εκτεταμένα και συγκρίσιμα αναλυτικά 
δεδομένα είναι απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση της βίας με βάση το φύλο 
και των αιτιών της·

Or. en

Τροπολογία 98
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη επικαιροποιημένων, εκτεταμένων 
και συγκρίσιμων αναλυτικών δεδομένων 
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έμφυλης βίας· για όλες τις μορφές έμφυλης βίας σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 99
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές 
έμφυλης βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 100
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη εκτεταμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές 
έμφυλης βίας·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 101
Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia 
Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα, ιδίως η βία που 
ασκείται από ερωτικό σύντροφο, έχει 
αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας κατέστησαν δυσκολότερο 
για τα θύματα βίας ασκούμενης από 
ερωτικό σύντροφο να αναζητήσουν 
βοήθεια, καθώς συχνά είναι έγκλειστα με 
τους κακοποιούς τους, και έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υποστήριξης και οι ανεπαρκείς δομές και 
πόροι υποστήριξης έχουν επιδεινώσει μια 
ήδη υφιστάμενη «σκιώδη» πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 102
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο συνοδεύεται από σημαντικό 
κόστος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την απώλεια 
οικονομικής παραγωγής και την παροχή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγείας και των νομικών, 
κοινωνικών και ειδικευμένων υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το 
υψηλότερο κόστος το επωμίζονται τα 
θύματα τα οποία υποχρεώνονται να ζουν 
μόνιμα με τις συναισθηματικές πληγές 
από αυτές τις τραυματικές εμπειρίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της ΕΕ 
θα πρέπει να καθοδηγείται από την 
ευημερία των θυμάτων βίας με βάση το 
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φύλο·

Or. en

Τροπολογία 103
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ η οποία 
δημοσιεύτηκε το 2014, εκτιμάται ότι το 
33 % των γυναικών στην ΕΕ έχει βιώσει 
σωματική και/ή σεξουαλική βία από την 
ηλικία των 15 ετών, ενώ το 8 % είχε 
βιώσει τέτοιου είδους βία κατά τη 
διάρκεια του έτους πριν από τη 
συνέντευξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
είναι διαθέσιμα πιο πρόσφατα στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 104
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
μπορεί να σημειωθεί πραγματική 
πρόοδος στην ισότητα των φύλων χωρίς 
μια διατομεακή προσέγγιση·

Or. en
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Τροπολογία 105
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έκφραση «σε όλη τους την 
διαφορετικότητα» στην παρούσα έκθεση 
αποτυπώνει τη θέση ότι οι γυναίκες, οι 
άνδρες και τα μη δυαδικά άτομα 
κατατάσσονται σε ετερογενείς 
κατηγορίες, μεταξύ άλλων σε σχέση, 
ενδεικτικά, με το φύλο τους, τη φυλή, το 
χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική 
καταγωγή τους, τα γενετικά 
χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία 
ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλου 
είδους φρονήματα, την ιδιότητα μέλους 
εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη 
γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή 
τα χαρακτηριστικά φύλου, την ιδιότητα 
του μετανάστη ή την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαιώνει τη 
δέσμευση να μη μείνει κανείς στο 
περιθώριο και να επιτευχθεί μια Ευρώπη 
με ισότητα των φύλων για όλους·

Or. en

Τροπολογία 106
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων εκτιμά ότι το συνολικό 
κόστος που επιφέρει η βία με βάση το 
φύλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται 
περίπου σε 290 δισεκατομμύρια EUR σε 
απώλεια οικονομικής παραγωγής, 
υπηρεσίες και σωματικές και 
συναισθηματικές επιπτώσεις στο θύμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια πολύ 
σημαντική απώλεια στην οικονομία της 
ΕΕ η οποία υπερβαίνει το εκτιμώμενο 
ετήσιο κόστος ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως το οργανωμένο 
έγκλημα και η παράνομη εμπορία 
ναρκωτικών·

Or. en

Τροπολογία 107
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο μπορεί να διαιωνίζεται από 
άτομα σε θέσεις εξουσίας εντός 
ιδρυμάτων κράτησης, όπως φυλακές, 
δομές ψυχικής υγείας, κέντρα κράτησης, 
ευαγή ιδρύματα και καταυλισμούς 
προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταστάσεις συνωστισμού, υψηλών 
επιπέδων στρες και έλλειψης 
ιδιωτικότητας ενδέχεται επίσης να 
οδηγήσουν σε βία με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 108
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο εξακολουθεί να μην 
καταγράφεται επαρκώς στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των 
θυμάτων δεν υποβάλλουν καταγγελία στις 
αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εξοπλισμός των αστυνομικών με 
προσωπικές δεξιότητες ώστε να ακούν με 
προσοχή, να κατανοούν και να σέβονται 
όλες τις γυναίκες οι οποίες έχουν βιώσει 
βία με βάση το φύλο μπορεί να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση της ελλιπούς 
καταγγελίας και της εκ νέου 
θυματοποίησης και στη δημιουργία 
ασφαλέστερου περιβάλλοντος για 
επιζώντες βίας με βάση το φύλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση 
οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 
πρόσβασης σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό 
σύστημα είναι απαραίτητη για την 
προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος 
για όλους τους επιζώντες βίας με βάση το 
φύλο·

Or. en

Τροπολογία 109
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα 
κράτη μέλη, τα ποσοστά καταδίκης που 
αφορούν δράστες βίας κατά των 
γυναικών, και ιδίως σεξουαλικής βίας, 
συμπεριλαμβανομένων των βιασμών και 
των σεξουαλικών επιθέσεων, είναι 
απαράδεκτα χαμηλά, γεγονός που 



AM\1233668EL.docx 55/216 PE693.724v01-00

EL

αποδεικνύει ότι υπάρχουν συστηματικές 
ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο οι 
αρχές επιβολής του νόμου 
αντιμετωπίζουν τη βία με βάση το φύλο, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό με τη 
σειρά του οδηγεί σε μια διαδεδομένη 
νοοτροπία ατιμωρησίας και δείχνει στις 
γυναίκες και άλλα θύματα βίας με βάση 
το φύλο ότι η καταγγελία εγκλημάτων 
στην αστυνομία δεν έχει ιδιαίτερη 
χρησιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 110
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική βία εντάσσεται σε ένα 
συνεχές διακρίσεων και βίας με βάση το 
φύλο που αλληλοσυνδέονται στενά με 
συνεχιζόμενες ανισότητες και ευρύτερες 
επιθέσεις κατά της ισότητας των φύλων 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 111
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
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αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο μέσο 
στην Ευρώπη για την καταπολέμηση 
συγκεκριμένων μορφών βίας των ανδρών 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 
καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίζει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών και 
πολιτικών μέτρων για την πρόληψη 
αυτών των πράξεων βίας, την 
υποστήριξη των θυμάτων και την 
τιμωρία των δραστών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Βουλγαρία, η Τσεχική 
Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία δεν έχουν 
ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Πολωνία ανακοίνωσε την 
πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη 
Σύμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποχώρηση της Τουρκίας από τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
δημιουργεί κακό προηγούμενο·

Or. en

Τροπολογία 112
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια στην Ευρώπη 
και άλλα θύματα βίας με βάση το φύλο 
δεν επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο 
προστασίας έναντι της βίας ανάλογα με 
τον τόπο κατοικίας τους, εξαιτίας 
έλλειψης συνοχής στη νομοθεσία και τους 
μηχανισμούς προστασίας και πρόληψης 
ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 113
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών 
βίας με βάση το φύλο, απαιτεί από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 114
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας 
με βάση το φύλο, απαιτεί από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
καθώς και άλλων μορφών βίας με βάση το 
φύλο, απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν πολλές παράλληλες οδούς·

Or. en

Τροπολογία 115
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας 
με βάση το φύλο, απαιτεί από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς·

Or. fi

Τροπολογία 116
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας 
με βάση το φύλο, απαιτεί από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας, 
απαιτεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει 
πολλές παράλληλες οδούς·

Or. en

Τροπολογία 117
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας 
με βάση το φύλο, απαιτεί από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας 
με βάση το φύλο, απαιτεί από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς, μεταξύ άλλων με την 
υποβολή πρότασης για ένταξη της βίας με 
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βάση το φύλο στα «ευρωεγκλήματα» και, 
ταυτόχρονα, την υποβολή πρότασης 
οδηγίας σχετικά με τη βία με βάση το 
φύλο με χρήση του άρθρου 83 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ως νομικής 
βάσης·

Or. en

Τροπολογία 118
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών βίας 
με βάση το φύλο, απαιτεί από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων και της εξωτερικής δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δράση της Ένωσης με στόχο 
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών, καθώς και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο, απαιτεί από 
την Επιτροπή να ακολουθήσει πολλές 
παράλληλες οδούς·

Or. en

Τροπολογία 119
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2021, η 
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Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα 
νομοθετική πρόταση για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, καθώς και συγκεκριμένη πρόταση 
για επέκταση του καταλόγου των 
«ευρωεγκλημάτων», ώστε να 
περιλαμβάνονται όλες οι μορφές 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής 
μίσους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της 
Προέδρου της Επιτροπής1α·
_________________
1α 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/political-guidelines-next-
commission_en_0.pdf

Or. en

Τροπολογία 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σύμβαση για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης), το πιο 
ολοκληρωμένο μέσο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών στην Ευρώπη, άνοιξε προς 
υπογραφή πριν από 10 χρόνια, αλλά δεν 
έχει ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ ούτε έχει προσχωρήσει η ΕΕ 
σε αυτή·

Or. en
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Τροπολογία 121
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκθέσεις 
και στοιχεία από πολλά κράτη μέλη κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
και μετά τις περιόδους απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία και τη 
βία με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων της σωματικής 
βίας, της ψυχολογικής βίας, του 
καταναγκαστικού ελέγχου και της βίας 
στον κυβερνοχώρο, φαινόμενο που 
επονομάστηκε «σκιώδης» πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 122
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) έχει 
υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη και 
έχει κυρωθεί από 21 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης που αποσκοπούν 
στην υπονόμευση της ισότητας των 
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φύλων ανακόπτουν επίσης την πρόοδο 
στο ζήτημα της εξάλειψης της βίας κατά 
των γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει δημόσια εναντίωση και 
επιβλαβείς πολιτικές αποφάσεις σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 123
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τη 
δυνητική προσθήκη της βίας με βάση το 
φύλο στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), απαιτείται 
να οριστεί ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως 
σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή 
διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη 
φύση ή τις επιπτώσεις του αδικήματος ή 
λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμείται 
το αδίκημα σε κοινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 124
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο αποτελεί ένα τεράστιο 
διαρθρωτικό πρόβλημα στην κοινωνία 
μας, το οποίο επηρεάζει σημαντικό 
τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ 
έρευνες στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι μία 
στις τρεις γυναίκες έχουν βιώσει 
σεξουαλική και/ή σωματική βία κατά τη 
διάρκεια της ζωής της, και μία στις δύο 
γυναίκες (55 %) έχει βιώσει σεξουαλική 
παρενόχληση1α·
_________________
1a Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: 
πανευρωπαϊκή έρευνα», η οποία 
δημοσιεύτηκε το 2014.

Or. en

Τροπολογία 125
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας σε 
όλα τα κράτη μέλη, ενώ φαίνεται ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια, τα παιδιά και 
τα άτομα ΛΟΑΤΙ+ πλήττονται 
δυσανάλογα από αυτή τη μορφή βίας, 
καθώς ενδέχεται να εκτίθενται σε 
κακοποιούς για μεγάλες χρονικές 
περιόδους και να είναι αποκομμένοι από 
κοινωνική και θεσμική υποστήριξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτική 
υποστήριξη προς αυτές τις ευάλωτες 
ομάδες έχει περιοριστεί δραματικά λόγω 
των μέτρων που ελήφθησαν για την 
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αντιμετώπιση της πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 126
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αίτια και αντίκτυπος της έμφυλης βίας και 
διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης 
για την πρόληψη της βίας με βάση το φύλο

Αίτια και αντίκτυπος της βίας και 
διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης 
για την πρόληψη της βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών

Or. en

Τροπολογία 127
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αίτια και αντίκτυπος της έμφυλης βίας και 
διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης 
για την πρόληψη της βίας με βάση το φύλο

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 128
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο εντός 
και εκτός διαδικτύου, η οποία θεωρείται 
ότι αναφέρεται σε διάφορες πράξεις βίας 
που επιφέρουν ή είναι πιθανό να 
επιφέρουν σωματική, γενετήσια ή 
ψυχολογική βλάβη ή πόνο και των οποίων 
κοινό γνώρισμα είναι ότι στρέφονται 
κατά προσώπου λόγω φύλου ή πλήττουν 
δυσανάλογα τα εν λόγω πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 129
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

Or. fi

Τροπολογία 130
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας και αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και 
οικονομική βία, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της 
εμπορίας ανθρώπων, του ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων και 
των καταναγκαστικών γάμων, τόσο εντός 
όσο και εκτός διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 131
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
με βάση το φύλο κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών και όλες τις μορφές βίας 
κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 132
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων λόγω 
φύλου, ταυτότητας φύλου, έκφρασης 
φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 133
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά όλων των ανθρώπων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη βία κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών και άλλες μορφές βίας με 
βάση το φύλο, όπως η βία κατά των 
ΛΟΑΤΙ ατόμων, και αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και 
οικονομική βία, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της 
παρένθετης μητρότητας και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

Or. en
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Τροπολογία 134
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε 
όλη τους την διαφορετικότητα και άλλες 
μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως η βία 
κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 135
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως 
η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας 

1. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε 
όλη τους την διαφορετικότητα και άλλες 
μορφές βίας με βάση το φύλο, όπως η βία 
κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, 
σεξουαλική και οικονομική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
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ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

εκμετάλλευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 136
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ως «βία κατά των γυναικών» 
νοείται η παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης 
κατά των γυναικών και νοείται κάθε 
πράξη βίας με βάση το φύλο η οποία 
επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει 
σωματική, γενετήσια, ψυχολογική ή 
οικονομική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών για 
τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της 
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε 
συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική 
ζωή·

Or. en

Τροπολογία 137
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι ως 
«ενδοοικογενειακή βία» νοούνται όλες οι 
πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που 
συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της 
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οικιακής μονάδας ή ανάμεσα σε πρώην ή 
νυν συζύγους ή συντρόφους, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια 
κατοικία με το θύμα είτε όχι· τονίζει ότι η 
πανδημία COVID-19 κατέδειξε την 
έκταση της βίας με βάση το φύλο που 
υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια σε 
όλη την ΕΕ, ιδίως με τη μορφή 
ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει τεράστια ανάγκη για παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης στα εν λόγω 
θύματα·

Or. en

Τροπολογία 138
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο 
της ΣΕΕ, η Ένωση «καταπολεμά τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις 
και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 
και προστασία, την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών και την προστασία 
των δικαιωμάτων του παιδιού»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, 
σύμφωνα με την αρχή της δοτής 
αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί μόνον 
εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που 
της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις 
Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων 
που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε 
αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται 
στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα 
κράτη μέλη»·
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Or. en

Τροπολογία 139
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. υπογραμμίζει ότι η βία των 
ανδρών κατά των γυναικών ξεκινά από 
τη βία των αγοριών κατά των κοριτσιών, 
θεωρεί, επομένως, ότι τα μέτρα 
πρόληψης πρέπει να ξεκινούν σε μικρή 
ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 140
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 141
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία



PE693.724v01-00 72/216 AM\1233668EL.docx

EL

1στ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
σοβαρές και διασυνοριακές περιπτώσεις 
βίας κατά των γυναικών προβλέπονται 
ήδη στο άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο της ΣΛΕΕ, και συνεπώς δεν είναι 
σκόπιμο να προστεθεί ένα νέο έγκλημα·

Or. es

Τροπολογία 142
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. επιμένει ότι ο ορισμός των 
«γυναικών» όταν αναφέρεται στη βία 
κατά των γυναικών πρέπει να 
περιλαμβάνει τα κορίτσια κάτω των 18 
ετών·

Or. en

Τροπολογία 143
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως 
την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το 
φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και ως μια βαρύτατη 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως 
την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το 
φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών· τονίζει ότι η γυναικοκτονία 
συνιστά βαρύτατη παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ότι πρέπει να 
καταρτιστεί ένα ενωσιακό σχέδιο 
καταπολέμησης του συγκεκριμένου 
κοινωνικού φαινομένου για να αποτραπεί 
η βία, να εντοπίζονται τα περιστατικά, 
αλλά και να επικουρούνται και να 
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προστατεύονται τα θύματα·

Or. fr

Τροπολογία 144
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως 
την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το 
φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και ως μια βαρύτατη παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 145
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως 
την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το 
φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και ως μια βαρύτατη παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 146
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως 
την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το 
φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και ως μια βαρύτατη παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως 
την πιο ακραία μορφή βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και ως μια 
βαρύτατη παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 147
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως 
την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το 
φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και ως μια βαρύτατη 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. καταγγέλλει ότι η αφαίρεση ζωής 
είναι η πιο ακραία μορφή βίας κατά του 
ανθρώπου και αποτελεί βαρύτατη 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 148
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση 

διαγράφεται
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αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

Or. fr

Τροπολογία 149
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
κατά των γυναικών είναι αποτέλεσμα της 
άνισης πρόσβασης και κατανομής της 
εξουσίας, των πόρων, των 
ετεροπατριαρχικών δομών, των έμφυλων 
στερεοτύπων και των προτύπων που 
εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου, που 
έχουν οδηγήσει στην εξουσίαση των 
γυναικών και σε διακρίσεις εις βάρος τους 
από τους άνδρες· επισημαίνει ότι η 
κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και 
μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες· τονίζει 
ότι η ετεροπατριαρχία και οι ανισότητες 
μεταξύ των φύλων θέτουν τις λεσβίες, τις 
αμφιφυλόφιλες, τις τρανς και τις 
μεσοφυλικές γυναίκες σε κίνδυνο βίας·

Or. en

Τροπολογία 150
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
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το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση 
αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

το φύλο είναι βαθιά ριζωμένες σε 
διαρθρωτικές ανισότητες στην κοινωνία 
μας και εξακολουθούν να αποσιωπώνται 
και να συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· η βία με βάση το φύλο 
παραμένει ευρέως διαδεδομένη και έχει 
τεράστιο αντίκτυπο στα θύματα, τις 
οικογένειές τους και τις κοινωνίες τους· η 
κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από 
προκαταλήψεις λόγω φύλου, έμφυλα 
στερεότυπα και τη συνεχή εκδήλωση των 
ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 151
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση 
αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι ενίοτε αποτέλεσμα της 
άνισης κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, φαινόμενα που επιτείνονται 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λόγω της μη απορροφούμενης 
εξω-ευρωπαϊκής εισερχόμενης 
μετανάστευσης, η οποία φέρνει στις 
χώρες μας κοινωνικούς κανόνες οι οποίοι 
καθιστούν τις γυναίκες, και ιδίως τα 
κορίτσια, άτομα που στερούνται τα 
δικαιώματά τους·

Or. fr

Τροπολογία 152
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση 
αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο μπορούν να επιδεινωθούν από 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες· 
τονίζει ότι γυναίκες και άνδρες είναι ίσοι, 
διαφορετικοί και 
αλληλοσυμπληρωματικοί, ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλίζεται μεταξύ 
τους η ισότητα των ευκαιριών και η ίση 
αμοιβή για ίση εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 153
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών απορρέει, μεταξύ άλλων, από 
την κατάχρηση οινοπνεύματος και άλλων 
ουσιών, προβλήματα και περιπτώσεις 
διάλυσης οικογενειών καθώς και από την 
υπερβολική σεξουαλικοποίηση της 
γυναίκας, η οποία προωθείται από τα 
μέσα ενημέρωσης και την πορνογραφία· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές συγκυρίες·

Or. es

Τροπολογία 154
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
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Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους και εις βάρος των ΛΟΑΤΙ 
ατόμων από τους άνδρες· επισημαίνει ότι 
η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 155
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση 
αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα πολιτισμικών, 
οικονομικών και νομικών παραγόντων, 
καθώς η έλλειψη εκπαίδευσης, η 
υπερβολική σεξουαλικοποίηση των νέων, 
η έλλειψη οικονομικής αυτονομίας και τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών 
οδηγούν σε κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 156
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Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες· τονίζει ότι οι εν 
λόγω ανισότητες και η ασυμμετρία 
εξουσίας έχουν εγκάρσιο και παγκόσμιο 
χαρακτήρα και είναι κοινές σε όλη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
χωρίς να περιορίζονται σε συγκεκριμένα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 157
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες, καθώς 
και σε βία στρεφόμενη κατά των ΛΟΑΤΙ 
ατόμων· επισημαίνει ότι η κατάσταση 
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οικονομικές ανισότητες· αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες οι οποίες 
οδήγησαν σε μισθολογικά και 
συνταξιοδοτικά χάσματα, επισφαλή 
εργασία των γυναικών και πιο επισφαλείς 
συνθήκες διαβίωσης για τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 158
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της έλλειψης 
θετικών οικογενειακών δομών, προτύπων 
και μεντόρων, φαινόμενο το οποίο, αν δεν 
αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλεί 
πρόσθετα προβλήματα όπως άνιση 
κατανομή της εξουσίας, πατριαρχικές 
δομές και έμφυλα στερεότυπα, που έχουν 
οδηγήσει στην εξουσίαση των γυναικών 
και σε διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 159
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
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το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας και των πόρων, 
των πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 160
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 
το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε 
διακρίσεις εις βάρος τους από τους 
άνδρες· επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών είναι συχνά αποτέλεσμα 
κατάχρησης αλκοόλ και άλλων ουσιών, 
διάλυσης της οικογένειας, 
ατομικοποίησης ή σεξουαλικοποίησης 
της εικόνας των γυναικών στα μέσα 
ενημέρωσης και της πορνογραφίας· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 161
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και άλλες μορφές βίας με βάση 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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το φύλο είναι αποτέλεσμα της άνισης 
κατανομής της εξουσίας, των 
πατριαρχικών δομών και των έμφυλων 
στερεοτύπων, που έχουν οδηγήσει στην 
εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις 
εις βάρος τους από τους άνδρες· 
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται από κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες·

Or. fi

Τροπολογία 162
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει ικανοποίηση για το 
κίνημα #MeToo, το οποίο συμβολίζει τη 
φωνή των γυναικών που σπάνε το φράγμα 
της σιωπής όσον αφορά τη σεξουαλική 
παρενόχληση και τη σεξουαλική βία κατά 
των γυναικών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα και σε όλες τις ηλικίες, 
τους τομείς και τις περιοχές· καταγγέλλει 
το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες, τα 
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και 
σεξουαλικής βίας κατηγορούνται ολοένα 
συχνότερα, ή ακόμη και καταδικάζονται, 
για συκοφαντική δυσφήμιση, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται 
αποθαρρυντική επίδραση, εκ νέου 
θυματοποίηση και φίμωση των γυναικών 
που τολμούν να μιλήσουν·

Or. en

Τροπολογία 163
Chrysoula Zacharopoulou, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο είναι πολύπλευρη, 
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, 
της ψυχολογικής, καθώς και της 
οικονομικής βίας· επιμένει ότι η βία με 
βάση το φύλο αποτελεί δομική 
παρεμπόδιση της κοινωνικής ανέλιξης 
και της οικονομικής ενδυνάμωσης, 
υπενθυμίζοντας ιδίως ότι ο 
καταναγκαστικός έλεγχος μπορεί να 
απομονώσει τα θύματα από τους 
κοινωνικούς κύκλους, να τους στερήσει 
υλικούς ή οικονομικούς πόρους, να τα 
απομακρύνει από την απασχόληση ή να 
παρεμποδίσει την πρόσβασή τους στην 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 164
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι αυστηροί 
κανόνες για το φύλο και την 
αρρενωπότητα βάσει των πατριαρχικών 
στερεοτύπων συμβάλλουν στις διακρίσεις 
και την υποταγή των γυναικών, ενώ 
επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και τη 
ζωή των ανδρών και των αγοριών, 
συμβάλλουν στον αόρατο χαρακτήρα της 
βίας που υφίστανται οι άνδρες και 
παρεμποδίζουν την επανένταξη των 
ανδρών δραστών·

Or. en
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Τροπολογία 165
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξετάζεται και να προάγεται, μέσω της 
εκπαίδευσης, η ισοτιμία και η σχέση 
εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αγοριών και κοριτσιών, καθώς και να 
εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις, τα 
έμφυλα στερεότυπα και οι πολιτισμικές 
πεποιθήσεις που οδηγούν σε επιβλαβή 
κοινωνικά έμφυλα πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 166
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη της 
βίας με βάση το φύλο απαιτεί μια 
προσέγγιση που δεν εξαντλείται στη λήψη 
μέτρων ποινικού δικαίου και όπου η 
κύρια έμφαση πρέπει να δίδεται σε 
διαφορετικές ολοκληρωμένες 
στρατηγικές για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, την ενδυνάμωση 
και τη στήριξη των θυμάτων και την 
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής 
αυτονομίας των γυναικών και άλλων 
θυμάτων βίας με βάση το φύλο·

Or. en
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Τροπολογία 167
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι τα αυστηρά 
έμφυλα πρότυπα οδηγούν σε αυξημένη 
έκθεση στη βία με βάση το φύλο για 
οποιονδήποτε δεν συμμορφώνεται με 
αυτά· εκφράζει τη λύπη του για τα 
αυξημένα περιστατικά βίας κατά τρανς 
γυναικών, τρανς ανδρών, τρανς θηλυκών, 
μεσοφυλικών και μη δυαδικών ως προς 
το φύλο ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 168
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού 
όσον αφορά τις επιπτώσεις της 
διαδικτυακής βίας με βάση το φύλο και 
να βοηθηθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια 
στην ανάκτηση της ψηφιακής ασφάλειάς 
τους·

Or. en

Τροπολογία 169
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. αναγνωρίζει ότι η πρόοδος προς 
την ισότητα έχει σημειωθεί χάρη στον 
σκληρό αγώνα που καταβάλλει ο 
φεμινισμός έναντι της παγκόσμιας 
καταπίεσης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 170
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
επιπτώσεων που έχει η βία με βάση το 
φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ άλλων 
στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, άγχος, 
κρίσεις πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, έλλειψη εμπιστοσύνης και 
αισθήματος ελέγχου, καθώς και φόβος ή 
ακόμη και αυτοκτονικές σκέψεις· 
υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το φύλο έχει 
επίσης δημοκρατικές, κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, όπως απώλεια 
θέσεων εργασίας ή απόσυρση από τη 
δημόσια ζωή, κάτι που ενισχύει τη 
μειονεκτική θέση των γυναικών· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο ασκείται ως 
μορφή καταναγκαστικού ελέγχου στις 
γυναίκες, ο οποίος παρεμποδίζει την 
πλήρη συμμετοχή τους στα κοινά και την 
ελεύθερη ανάπτυξη της ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 171
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Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde 
Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, 
κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, οι οποίες ενδέχεται να 
οδηγήσουν τα θύματα στην αυτοκτονία·

Or. en

Τροπολογία 172
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
κατά των γυναικών στα θύματα, όπως 
μεταξύ άλλων στρες, προβλήματα 
συγκέντρωσης, άγχος, κρίσεις πανικού, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών έχει επίσης κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο·

Or. en
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Τροπολογία 173
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις 
στην ψυχική υγεία μπορούν να 
περιλαμβάνουν σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις για τα θύματα όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να συμμετέχουν ως παραγωγικά μέλη της 
κοινωνίας ή να ασκούν πλήρως τα 
δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ, και 
τονίζει ότι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας σε θύματα τέτοιου είδους 
εγκλημάτων παρέχεται επίσης συχνά από 
ΜΚΟ και φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 174
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
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άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο·

άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο· υπενθυμίζει ότι τα παιδιά τα 
οποία γίνονται μάρτυρες βίας με βάση το 
φύλο απέναντι στη μητέρα τους 
υφίστανται πολλές ψυχολογικές 
επιπτώσεις που χρήζουν 
παρακολούθησης από επαγγελματίες·

Or. fr

Τροπολογία 175
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, κοινωνική 
αποξένωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, έλλειψη εμπιστοσύνης και 
αισθήματος ελέγχου, που μπορούν να 
οδηγήσουν σε σκέψεις και ενέργειες 
αυτοτραυματισμού· υπενθυμίζει ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει επίσης κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 176
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα και τους 
μάρτυρες, όπως μεταξύ άλλων αίσθημα 
ανασφάλειας ή τρωτότητας, στρες, 
προβλήματα συγκέντρωσης, άγχος, κρίσεις 
πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, έλλειψη εμπιστοσύνης και 
αισθήματος ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία 
με βάση το φύλο έχει επίσης κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 177
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. fi

Τροπολογία 178
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
με βάση το φύλο στα θύματα, όπως μεταξύ 
άλλων στρες, προβλήματα συγκέντρωσης, 
άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα 
ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η βία 
στα θύματα, όπως μεταξύ άλλων στρες, 
προβλήματα συγκέντρωσης, άγχος, κρίσεις 
πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, έλλειψη εμπιστοσύνης και 
αισθήματος ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η βία 
έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο·

Or. es

Τροπολογία 179
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) τονίζει ότι η καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών είναι 
απαραίτητη για να επιτευχθεί ο στόχος 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στην Ευρώπη και ότι η ζωή 
χωρίς βία αποτελεί θεμελιώδη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών στην αγορά 
εργασίας, την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων τους στο πλαίσιο της 
εργασίας τους, την οικονομική 
ανεξαρτησία τους και την ανάληψη 
θέσεων λήψης αποφάσεων στις 
επιχειρήσεις και την πολιτική·

Or. en
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Τροπολογία 180
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει τις επιζήμιες οικονομικές 
επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρει στα 
θύματα η βία με βάση το φύλο και τα 
συνακόλουθα προβλήματα ψυχικής 
υγείας που αυτή προκαλεί, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
των θυμάτων να αναζητούν εργασία και 
το οικονομικό βάρος που επωμίζονται 
όταν αναλαμβάνουν νομική δράση· 
δεδομένου ότι το εκτιμώμενο ετήσιο 
κοινωνικό κόστος της βίας με βάση το 
φύλο (290 δισεκατομμύρια) υπερβαίνει το 
εκτιμώμενο ετήσιο κόστος ιδιαίτερα 
σοβαρών εγκλημάτων τα οποία 
απαριθμούνται στο άρθρο 83 
παράγραφος 11α·
_________________
1α EPRS, ενδιάμεση αξιολόγηση της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
(EAVA) σχετικά με τη βία με βάση το 
φύλο, σ. 35.

Or. en

Τροπολογία 181
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 

διαγράφεται
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ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης») παραμένει το 
διεθνές πρότυπο και το βασικό εργαλείο 
για την εξάλειψη της βίας με βάση το 
φύλο, ακολουθώντας μια ολιστική και 
συντονισμένη προσέγγιση που θέτει τα 
δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο 
και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα 
από πολλές σκοπιές·

Or. fr

Τροπολογία 182
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης») παραμένει το 
διεθνές πρότυπο και το βασικό εργαλείο 
για την εξάλειψη της βίας με βάση το 
φύλο, ακολουθώντας μια ολιστική και 
συντονισμένη προσέγγιση που θέτει τα 
δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο 
και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα 
από πολλές σκοπιές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 183
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της 
βίας με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος 
στο επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές·

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») δεν 
έχει ακόμη κυρωθεί από δεκατρία κράτη 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης· 
υπογραμμίζει ότι ορισμένα από αυτά 
δηλώνουν ανοικτά ότι ο λόγος για τον 
οποίο απορρίπτουν τη Σύμβαση είναι 
ιδεολογικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 184
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές·

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
ολοκληρώσει η ΕΕ την κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης επί τη 
βάσει ευρείας προσχώρησης και να 
υποστηρίξει την κύρωσή της από τη 
Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και 
τη Σλοβακία· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τις συστάσεις της 
GREVIO και να βελτιώσουν τη 
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νομοθεσία ώστε να ευθυγραμμιστεί 
περισσότερο με τις διατάξεις της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της·

Or. en

Τροπολογία 185
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές·

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές· 
επισημαίνει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να νοείται 
ως ελάχιστο πρότυπο για την εξάλειψη 
της βίας με βάση το φύλο και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
επιδιώξει ακόμη πιο αποφασιστικές και 
αποτελεσματικές δράσεις στο πλαίσιο 
αυτό· υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους νέα 
νομοθετικά μέτρα θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να συνάδουν με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματικά στην κύρωση 
αυτής·

Or. en
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Τροπολογία 186
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές·

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές· τονίζει 
ότι είναι ανάγκη όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να κυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και να εφαρμόσουν 
πλήρως όλες τις διατάξεις της, καθώς και 
να προσχωρήσει η ΕΕ στη Σύμβαση· 
σημειώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένα 
κράτη καταβάλλονται προσπάθειες για 
την προώθηση εκστρατειών κατά της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης με 
βάση την άρνηση της ύπαρξης της βίας 
με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 187
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
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και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές·

και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές· 
σημειώνει ότι η αποτελεσματικότητα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης όσον 
αφορά τη μείωση της βίας κατά των 
γυναικών δεν έχει ακόμη αποδειχθεί 
ουσιαστικά και στατιστικά·

Or. en

Τροπολογία 188
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
παραμένει το διεθνές πρότυπο και το 
βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της βίας 
με βάση το φύλο, ακολουθώντας μια 
ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση 
που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο 
επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα από πολλές σκοπιές·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 189
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)·

Or. en

Τροπολογία 190
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί την ΕΕ στο σύνολό της να 
προσχωρήσει στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης)· 

Or. en

Τροπολογία 191
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καταδικάζει κάθε είδους 
παραπληροφόρηση η οποία διαδίδεται 
εκούσια σχετικά με εργαλεία και 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών· θεωρεί 
εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η εν 
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λόγω παραπληροφόρηση αποκτά έρεισμα 
στην Ευρώπη και, συνεπώς, δυσχεραίνει 
την προστασία των γυναικών από τη βία·

Or. en

Τροπολογία 192
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 

διαγράφεται
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αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 194
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

6. πιστεύει σθεναρά ότι η ΕΕ πρέπει 
να θέσει ως προτεραιότητα πολιτικής την 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
σε όλες τις μορφές της· καταγγέλλει όλα 
τα κινήματα που υπονομεύουν τον εν 
λόγω στόχο·

Or. en

Τροπολογία 195
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
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Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων· 
υπενθυμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της 
ελευθερίας της γνώμης και της 
ελευθερίας της έκφρασης που πρέπει να 
επιτρέπει στον καθένα, σε κάθε κράτος 
μέλος, και ιδίως στους εκλεγμένους, να 
εκφράζουν ειρηνικά τη γνώμη τους στο 
πλαίσιο δημοκρατικών συζητήσεων επί 
των πολιτικών που συνδέονται με το 
φύλο, την τεχνητή γονιμοποίηση ή την 
παρένθετη μητρότητα·

Or. fr

Τροπολογία 196
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
επιτίθενται συστηματικά στα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών 
και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για την προστασία 
τους· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι καμία οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών η οποία λαμβάνει 
χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ δεν 
προάγει τις διακρίσεις λόγω φύλου·
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Or. en

Τροπολογία 197
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 198
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών, τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
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δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
ΛΟΑΤΙ+ ατόμων, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύεται ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 199
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών, ειδικότερα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα, και τα δικαιώματα 
των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 200
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
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καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
των κοριτσιών και της ισότητας των 
φύλων· καταδικάζει τη δράση των 
κινημάτων κατά της ισότητας των φύλων 
και κατά των γυναικών στην Ευρώπη αλλά 
και παγκοσμίως που αποσκοπούν στην 
ανατροπή των υφιστάμενων νόμων για τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 201
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά του φεμινισμού στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 202
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 6. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
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καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων·

καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
επηρεάζεται αρνητικά από την επίθεση 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη 
δράση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως που 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων·

Or. fi

Τροπολογία 203
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο μέσω του 
προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, 
Δικαιώματα και Αξίες», 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης 
οργανώσεων υποδοχής και άλλων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που εργάζονται στον τομέα· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της χρήσης 
κριτηρίων αναφοράς και δεικτών για τη 
μέτρηση της προόδου·

Or. en

Τροπολογία 204
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι, λόγω των μέτρων 
περιορισμού της κυκλοφορίας και 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
σημειώθηκε ανησυχητική αύξηση στη βία 
με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης 
της ενδοοικογενειακής βίας, της 
σωματικής και ψυχολογικής βίας, του 
καταναγκαστικού ελέγχου και της βίας 
στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 205
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι οργανώσεις υπέρ της 
οικογένειας, υπέρ των γυναικών και υπέρ 
της ζωής θα πρέπει να προστατεύονται 
από πολιτικές επιθέσεις που τις 
προσδιορίζουν ως οργανώσεις κατά των 
φύλων και κατά των γυναικών· και ότι η 
βία με βάση το φύλο δεν θα πρέπει ποτέ 
να χρησιμοποιείται ως απειλή 
θεμελιωδών ελευθεριών, όπως της 
ελευθερίας του λόγου και της σκέψης·

Or. en

Τροπολογία 206
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές στον νομικό ορισμό και τη 
μεταχείριση της βίας με βάση το φύλο 
στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι αυτό 
παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις 
νομοθετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά της βίας με βάση το φύλο, 
μεταξύ άλλων την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων, την οδηγία για 
την εμπορία ανθρώπων και την 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 207
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
πατριαρχικών προτύπων, στερεοτύπων 
και αξιών που αφορούν το φύλο· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η ισότητα 
των φύλων να κατέχει κεντρική θέση στην 
εκπαίδευση αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής, της 
φεμινιστικής εκπαίδευσης αυτοάμυνας 
και γενικότερων δράσεων για την 
καταπολέμηση του διαχωρισμού, της 
ανισότητα μεταξύ των φύλων και των 
διακρίσεων· εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δέσμευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
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στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, 
σύμφωνα με την οποία η αγωγή των 
αγοριών και των κοριτσιών από νεαρή 
ηλικία σχετικά με την ισότητα των φύλων 
και η στήριξη της ανάπτυξης σχέσεων 
απαλλαγμένων από τη βία έχει 
καθοριστική σημασία για την 
αποτελεσματική πρόληψη·

Or. en

Τροπολογία 208
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών της ανισότητας των φύλων· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η ισότητα 
των φύλων να κατέχει κεντρική θέση στην 
εκπαίδευση, η οποία θα αμφισβητεί τα 
έμφυλα στερεότυπα και θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μι βίαιων σχέσεων, αλλά 
και ότι απαιτείται μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης σε επίπεδο ΕΕ για τα 
έμφυλα στερεότυπα, η οποία θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες με στόχο την 
εκπαίδευση των νεότερων πολιτών μας 
σχετικά με την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 209
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της βίας κατά 
των γυναικών· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαίο η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών να κατέχει κεντρική θέση στην 
εκπαίδευση αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

Or. en

Τροπολογία 210
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού· επισημαίνει 
ότι είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

Or. fr

Τροπολογία 211
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 212
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
πρόληψης για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών· επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες· 
τονίζει τη συγκεκριμένη ανάγκη να 
εκπαιδευτούν τα παιδιά και οι νέοι 
σχετικά με τη βία με βάση το φύλο, 
πράγμα που θα συμβάλει στην πρόληψη 
της εγκληματικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 213
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες· 
υπενθυμίζει την πρόταση της Επιτροπής, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων, σχετικά με μια 
εκστρατεία σε επίπεδο ΕΕ για τα έμφυλα 
στερεότυπα και καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν πλήρως 
της πρωτοβουλία όταν δρομολογηθεί·

Or. en

Τροπολογία 214
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
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καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα 
κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσει ότι η 
βία με βάση το φύλο αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά σε όλα τα εθνικά 
προγράμματα σπουδών·

Or. en

Τροπολογία 215
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες· 
υπενθυμίζει ότι οι εκπαιδευτικές 
πολιτικές εξαρτώνται αποκλειστικά από 
την αρμοδιότητα και την κυριαρχία των 
κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 216
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών, των εγκλημάτων 
τιμής, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και της εμπορίας ανθρώπων· επισημαίνει 
ότι είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

Or. en

Τροπολογία 217
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού· επισημαίνει 
ότι είναι αναγκαία η διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 218
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
μέτρων για την πρόληψη της έμφυλης βίας 
με την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του σεξισμού, των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
των πατριαρχικών αξιών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο η ισότητα των φύλων να 
κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση 
αλλά και ότι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 219
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι η πρόσβαση σε 
ολοκληρωμένη και κατάλληλη για την 
ηλικία ενημέρωση, καθώς και σε 
σεξουαλική αγωγή και διαπαιδαγώγηση 
για τις σχέσεις, όπως και η πρόσβαση σε 
σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη και δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού 
προγραμματισμού, των μεθόδων 
αντισύλληψης και της ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης, έχουν ουσιαστική 
σημασία για την επίτευξη της ισότητας 
των φύλων και την εξάλειψη της βίας με 
βάση το φύλο·

Or. en
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Τροπολογία 220
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η επίθεση κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων αποτελεί συχνά μία 
διάσταση της ευρύτερης επιδείνωσης της 
κατάστασης της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των ΛΟΑΤΙ+ στο πλαίσιο 
των εν εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 
της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 221
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν και να ενισχύσουν ένα 
αποτελεσματικό και συντονισμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση όλων των ειδών βίας 
με βάση το φύλο, εντός και εκτός 
διαδικτύου, και να καταστήσουν 
διαθέσιμους υλικούς, νομικούς και 
ψυχολογικούς πόρους για την παροχή 
βοήθειας στα θύματα μέσω ομάδων 
υποστήριξης·

Or. en
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Τροπολογία 222
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη έρευνας και γνώσης σχετικά με 
τη βία αγοριών κατά κοριτσιών, 
δεδομένου ότι η γνώση αποτελεί το 
θεμέλιο για αποτελεσματική χάραξη 
πολιτικής και θέσπιση νομοθεσίας, ζητεί, 
επομένως, να δημιουργηθεί ένας κόμβος 
γνώσης σχετικά με τη βία κατά των 
κοριτσιών στην ΕΕ από τους σχετικούς 
οργανισμούς της ΕΕ, όπως τη Eurostat 
και το EIGE·

Or. en

Τροπολογία 223
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι η βία με βάση το 
φύλο ενδέχεται να μην αντιμετωπίζεται 
μέσω του ανταγωνισμού ανδρών και 
γυναικών, αλλά αντίθετα μέσω της 
προώθησης της συμπληρωματικότητας 
και της συμμαχίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 224
Dragoş Tudorache
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καταγγέλλει την ανεξέλεγκτη βία 
με βάση το φύλο και τη διαδικτυακή 
κακοποίηση, φαινόμενα που έχουν 
καταστροφικές ψυχικές και ψυχολογικές 
συνέπειες για τα κορίτσια και τις γυναίκες 
και τις οδηγούν στη σιωπή και τη 
ντροπή· τονίζει την ανάγκη για μια 
συντονισμένη προσέγγιση σε συνεργασία 
με τις διαδικτυακές πλατφόρμες με στόχο 
τη βελτίωση των εργαλείων των 
πλατφορμών για την ασφάλεια και την 
ανάπτυξη έγκαιρων και προσβάσιμων 
εργαλείων υποβολής στοιχείων, 
αποτελεσματικών μηχανισμών αφαίρεσης 
περιεχομένου και ισχυρότερης 
συνεργασίας μεταξύ των διαδικτυακών 
πλατφορμών και των αρχών επιβολής του 
νόμου για την καταπολέμηση της βίας με 
βάση το φύλο στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 225
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί την αποτελεσματική 
πρόληψη της ανισότητας μεταξύ των 
φύλων και της βίας με βάση το φύλο, 
μεταξύ άλλων με εκπαιδευτικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στους νέους και 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με αυτούς, 
καθώς και με τη διασφάλιση ότι όλοι οι 
νέοι επωφελούνται από ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή και εκπαίδευση σε 
θέματα αναπαραγωγικής υγείας, υγείας, 
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δικαιωμάτων, και σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 226
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων· 
τονίζει ότι, προκειμένου να 
κατανοήσουμε καλύτερα τη βία με βάση 
το φύλο, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί ότι η συλλογή δεδομένων 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
κατηγορίες: αριθμός καταγγελιών, 
αριθμός και είδη εντολών προστασίας 
που έχουν εκδοθεί, ποσοστά απόρριψης 
και απόσυρσης καταγγελιών, ποσοστά 
διώξεων και καταδικών, καθώς και 
χρόνος εκδίκασης υποθέσεων, 
πληροφορίες σχετικά με τις ποινές που 
επιβάλλονται στους δράστες και την 
αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης 
της αποζημίωσης, που παρέχονται σε 
θύματα/επιζώντες, περιστατικά που 
καταγγέλλονται σε τηλεφωνικές γραμμές 
άμεσης βοήθειας ή υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες 
ασχολούνται με υποθέσεις βίας κατά των 
γυναικών και δειγµατοληπτικές έρευνες· 
τονίζει ότι τα δεδομένα θα πρέπει να 
αναλύονται με βάση το είδος βίας, τη 
σχέση μεταξύ του θύματος/επιζώντα και 
του δράστη, καθώς και διασταυρούμενες 
μορφές διακρίσεων κατά των γυναικών 
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και άλλα σχετικά κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης 
της ηλικίας του θύματος·

Or. en

Τροπολογία 227
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας μέσω της 
συνεργασίας με την Eurostat·

Or. es

Τροπολογία 228
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, 
τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας μέσω της 
συνεργασίας με όλους τους σχετικούς 
φορείς·
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Ισότητα των Φύλων·

Or. en

Τροπολογία 229
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διατηρήσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα των 
αναγκαίων δεδομένων για όλες τις μορφές 
βίας με βάση το φύλο μέσω της διαρκούς 
συνεργασίας τους με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

Or. fr

Τροπολογία 230
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων· 
τονίζει ότι, προκειμένου να 
κατανοήσουμε καλύτερα τη βία με βάση 
το φύλο, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί ότι η συλλογή δεδομένων 
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περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
κατηγορίες, ήδη σε επίπεδο παρεμβάσεων 
για την επιβολή του νόμου: α) φύλο του 
θύματος, β) φύλο του δράστη, γ) σχέση 
μεταξύ θύματος και δράστη, δ) ύπαρξη 
διάστασης σεξουαλικής βίας, ε) κατά 
πόσον η βία έχει το φύλο ως κίνητρο· 

Or. en

Τροπολογία 231
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
στο ζήτημα της βίας με βάση το φύλο, η 
οποία επίσης δίνει στα κράτη μέλη με 
επιτυχημένες πολιτικές τη δυνατότητα να 
μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 232
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και να 
εναρμονίσουν τα συστήματα συλλογής 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων· 
πιστεύει ότι τα ποιοτικά δεδομένα θα 
είναι απαραίτητα για σαφείς και 
μετρήσιμους στόχους όσον αφορά την 
εξάλειψη της βίας με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 233
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων· 
χαιρετίζει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας που θα 
διεξαγάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την εξάπλωση και τη 
δυναμική κάθε μορφής βίας κατά των 
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γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 234
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την τακτική 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα 
ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για 
όλες τις μορφές βίας με βάση το φύλο 
μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 235
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο

Αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών

Or. en

Τροπολογία 236
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, 
οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη την 
κατάσταση όλων των γυναικών που 
βιώνουν διάφορες μορφές διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 237
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, 
οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων όπως 
οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι γυναίκες με 
αναπηρία·

Or. fr

Τροπολογία 238
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, 
οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των θυμάτων βίας με βάση το 
φύλο που βιώνουν διασταυρούμενες 
μορφές διακρίσεων, με βάση διάφορα 
προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η 
φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, η θρησκεία, 
πολιτικές ή άλλες απόψεις, η εθνική ή 
κοινωνική καταγωγή, η σχέση με εθνική 
μειονότητα, η περιουσία, η γέννηση, ο 
γενετήσιος προσανατολισμός, η 
ταυτότητα φύλου, η ηλικία, η κατάσταση 
υγείας, η αναπηρία, η οικογενειακή 
κατάσταση, η μεταναστευτική ή 
προσφυγική κατάσταση, ή άλλη 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 239
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
δυσκολίες, όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι 
αιτούσες άσυλο και οι μετανάστριες, οι 
αυτόχθονες γυναίκες, οι γυναίκες που 
ανήκουν σε θρησκευτικές και εθνοτικές 
μειονότητες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και 
οι γυναίκες με αναπηρία·

Or. es



PE693.724v01-00 126/216 AM\1233668EL.docx

EL

Τροπολογία 240
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές με διατομεακή προσέγγιση για 
την βελτίωση της κατάστασης των 
επιζώντων που βιώνουν διασταυρούμενες 
μορφές διακρίσεων, όπως οι γυναίκες 
πρόσφυγες, οι αιτούσες άσυλο και οι 
μετανάστριες, οι αυτόχθονες γυναίκες, οι 
γυναίκες που βιώνουν ρατσισμό, οι 
γυναίκες που ανήκουν σε θρησκευτικές και 
εθνοτικές μειονότητες, οι λεσβίες, οι 
αμφιφυλόφιλες και οι τρανς γυναίκες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες με 
αναπηρία και οι γυναίκες σε κατάσταση 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 241
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 



AM\1233668EL.docx 127/216 PE693.724v01-00

EL

ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες, οι τρανς και οι 
μεσοφυλικές γυναίκες, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες και οι γυναίκες με αναπηρία, 
καθώς και τα μη δυαδικά ως προς το 
φύλο άτομα·

Or. en

Τροπολογία 242
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διάφορες μορφές διακρίσεων, όπως οι 
γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες άσυλο 
και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες και οι γυναίκες με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 243
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

Or. fi

Τροπολογία 244
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde 
Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι 
λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι τρανς 
γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες 
πολιτικές για την βελτίωση της 
κατάστασης των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, 
όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες 
άσυλο και οι μετανάστριες, οι γυναίκες 
που ανήκουν σε θρησκευτικές, φυλετικές 
και εθνοτικές μειονότητες, οι λεσβίες, οι 
αμφιφυλόφιλες και οι τρανς γυναίκες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες και οι γυναίκες με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 245
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η βία στον κυβερνοχώρο 
πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικτυακής παρενόχλησης, του 
εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο και της 
σεξιστικής ρητορικής μίσους (το κόστος 
της διαδικτυακής παρενόχλησης και της 
επίμονης παρακολούθησης μέσω 
διαδικτύου εκτιμάται μεταξύ 49,0 και 
89,3 δισεκατομμύρια EUR1α), και 
γίνονται ολοένα συχνότερα φαινόμενα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
βία με βάση το φύλο στον κυβερνοχώρο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, κάτι που, κατά 
συνέπεια, υποβαθμίζει τις δημοκρατικές 
αρχές μας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο φίμωσης» 
στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
πολιτικούς, δημοσιογράφους και 
ακτιβίστριες, με στόχο την αποθάρρυνση 
της παρουσίας των γυναικών στον 
πολιτικό βίο και στους τομείς λήψης 
αποφάσεων·
_________________
1α 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2
021)662621_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 246
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
αποτελεί σοβαρή παραβίαση των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας και μπορεί να λάβει τη 
μορφή ψυχολογικής, σωματικής, 
σεξουαλικής και οικονομικής βίας, ενώ 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 
γυναικοκτονία, τη βία μεταξύ συζύγων 
και συντρόφων, τη σεξουαλική 
παρενόχληση, τη βία στον κυβερνοχώρο, 
την επίμονη παρακολούθηση, τον βιασμό, 
τους πρόωρους και αναγκαστικούς 
γάμους, τον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα 
εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομα 
της αποκαλούμενης «τιμής», την 
αναγκαστική άμβλωση, την αναγκαστική 
στείρωση, την σεξουαλική εκμετάλλευση 
και την εμπορία ανθρώπων, τη θεσμική 
βία, τη βία δεύτερου βαθμού, την έμμεση 
βία και τη δευτερεύουσα θυματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 247
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
χρησιμοποιείται μια διατομεακή 
προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής και τη 
θέσπιση νομοθεσίας και να προστεθούν 
συγκεκριμένες και μετρήσιμες 
δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
ομάδες που προστατεύονται από 
διακρίσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
ΕΕ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 248
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
του σχετικά με τη φύση, την έκταση και 
τη βαρύτητα της βίας και της 
παρενόχλησης με βάση το φύλο στον 
χώρο εργασίας· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την πρόσφατα εγκριθείσα Σύμβαση 
αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη βία και 
την παρενόχληση στον κόσμο της 
εργασίας και καλεί τα κράτη μέλη να την 
επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί επίσης την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν επαρκώς το υφιστάμενο 
πλαίσιο για αποτελεσματικά μέτρα με 
στόχο την απαγόρευση της βίας και της 
παρενόχλησης στον χώρος εργασίας, 
καθώς και μέτρα πρόληψης, 
αποτελεσματική πρόσβαση σε 
μηχανισμούς ασφαλούς και 
αποτελεσματικής καταγγελίας και 
επίλυσης διαφορών που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
εκστρατείες κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες 
ψυχολογικής υποστήριξης και μέσα 
έννομης προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 249
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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9β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
εργασιών τους, να καταπολεμήσουν τη 
βία με βάση το φύλο, ώστε να 
διασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές και 
μη νομοθετικές πρωτοβουλίες 
αποσκοπούν στην εξάλειψη κάθε μορφής 
βίας με βάση το φύλο, μεταξύ άλλων, 
ειδικότερα, της βίας κατά των γυναικών 
σε όλη τους την διαφορετικότητα και 
κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων λόγω 
ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και 
χαρακτηριστικών φύλου· ζητεί, 
ειδικότερα, να θεσπιστεί νομοθεσία και 
πολιτικές οι οποίες θα απαγορεύουν τη 
θεραπεία μετατροπής, τον ακρωτηριασμό 
των γεννητικών οργάνων γυναικών και 
μεσοφυλικών ατόμων, καθώς και την 
αναγκαστική στείρωση τρανς και 
μεσοφυλικών ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 250
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. υπενθυμίζει ότι η εμπορία 
ανθρώπων και η σεξουαλική 
εκμετάλλευση αποτελούν μορφή βίας με 
βάση το φύλο κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και τονίζει τη σημασία μιας 
προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου όσον αφορά την 
εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 251
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 252
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προωθεί τακτικές ανταλλαγές ορθών 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, στο πλαίσιο των 
προτάσεών της για πρόσθετα μέτρα με 
στόχο την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών βίας με βάση το 
φύλο·

Or. en

Τροπολογία 253
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές 
σχετικά με τα σεξουαλικά και 
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δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

αναπαραγωγικά δικαιώματα εξαρτώνται 
αποκλειστικά από την αρμοδιότητα και 
την κυριαρχία των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 254
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις 
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

10. υπενθυμίζει ότι η καταναγκαστική 
στείρωση, η καταναγκαστική άμβλωση ή 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων αποτελούν μορφές 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 255
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής βίας, της αναγκαστικής 
αναπαραγωγής και ειδικότερα της 
άρνησης παροχής φροντίδας άμβλωσης, 
της γυναικολογικής και μαιευτικής βίας 
και επιβλαβών πρακτικών, αποτελούν 
μορφές βίας με βάση το φύλο κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και τονίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει 
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αποφανθεί επανειλημμένα ότι η 
περιοριστική νομοθεσία για τις 
αμβλώσεις και η μη εφαρμογή της 
νομοθεσίας συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 256
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
άρνησης παροχής ασφαλούς και νόμιμης 
φροντίδας άμβλωσης, αποτελούν μορφή 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών· τονίζει ότι η αυτονομία των 
κοριτσιών και των γυναικών και η 
ικανότητα λήψης ελεύθερων και 
ανεξάρτητων αποφάσεων σχετικά με το 
σώμα και τη ζωή τους αποτελούν 
προϋποθέσεις για την οικονομική τους 
ανεξαρτησία και, επομένως, για την 
ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της 
βίας με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 257
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών· 
καταδικάζει σθεναρά την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων στην ΕΕ, ιδίως την 
οπισθοδρόμηση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών και την εκ των 
πραγμάτων απαγόρευση της ασφαλούς 
και νόμιμης άμβλωσης στην Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 258
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

10. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων αποτελούν μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς 
και των τρανς και των μη δυαδικών ως 
προς το φύλο ατόμων, όπως 
αντικατοπτρίζονται στη στρατηγική για 
την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 259
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. βεβαιώνει ότι, κατά την εφαρμογή 
των ειδικών ρητρών όσον αφορά την 
απαγόρευση του εξαναγκασμού ή του 
καταναγκασμού σε θέματα σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας, που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Διάσκεψης του Καΐρου για την Πληθυσμό 
και την Ανάπτυξη (ICPD) και σε 
συνάρτηση με τις νομικώς δεσμευτικές 
διεθνείς πράξεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, με το κοινοτικό κεκτημένο 
και με τις πολιτικές αρμοδιότητες της 
Ένωσης στο συγκεκριμένο θέμα, η 
βοήθεια της Ένωσης δεν θα πρέπει να 
παρέχεται σε οιαδήποτε αρχή, οργάνωση 
ή πρόγραμμα προωθεί, στηρίζει ή 
συμμετέχει στη διαχείριση κάθε δράσης 
που συνεπάγεται παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η 
καταναγκαστική έκτρωση, η 
εξαναγκαστική στείρωση ανδρών ή 
γυναικών ή ο καθορισμός του φύλου του 
εμβρύου που καταλήγει σε προγεννητική 
επιλογή του φύλου ή σε παιδοκτονία1α·
_________________
1α ΕΕ C181 της 19.5.2016, σ. 21.

Or. en

Τροπολογία 260
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του για τις 
διαρθρωτικές ελλείψεις στο σύστημα 
επιβολής του νόμου, οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα απαράδεκτα χαμηλά 
ποσοστά καταδικών σε υποθέσεις βίας με 
βάση το φύλο κατά των γυναικών και των 
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κοριτσιών και εκ των πραγμάτων 
ατιμωρησία για τους δράστες· καλεί όλα 
τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τον 
ορισμό της σεξουαλικής βίας και του 
βιασμού στην εθνική νομοθεσία τους, 
ούτως ώστε να βασίζεται στην απουσία 
συναίνεσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 261
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς 
και η απαλλαγή από καταναγκασμό και 
εκμετάλλευση, έχουν κεντρική σημασία 
για την καταπολέμηση της βίας με βάση 
το φύλο· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει 
ότι η διεθνής βιομηχανία παρένθετης 
μητρότητας βασίζεται στην 
εκμετάλλευση των σωμάτων των 
γυναικών και στοχεύει πρωτίστως 
γυναίκες σε οικονομικά και κοινωνικά 
επισφαλείς καταστάσεις, και πρέπει να 
θεωρείται μορφή βίας με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 262
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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10α. τονίζει ότι η βία στον 
κυβερνοχώρο απειλεί την πρόοδο στην 
ισότητα των φύλων· χρειάζονται 
επειγόντως πολιτικές για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω απειλών, ώστε 
οι ψηφιακές τεχνολογίες να επιφέρουν 
θετικές αλλαγές και να αποτελέσουν 
πλατφόρμες για ίσες ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 263
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επιμένει ότι το σύνολο της 
νομοθεσίας σχετικά με τα εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας πρέπει να 
βασίζεται στη συναίνεση· επιμένει ότι 
μόνο οι εκούσιες σεξουαλικές πράξεις θα 
πρέπει να θεωρούνται νόμιμες·

Or. en

Τροπολογία 264
Malin Björk, Evin Incir, Alice Kuhnke, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει ότι η συναίνεση δεν μπορεί 
να αγοραστεί, συνεπώς θεωρεί ότι όλες οι 
μορφές αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών 
αποτελούν σεξουαλική εκμετάλλευση· 
τονίζει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση 
και η πορνεία αποτελούν μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και όλων των ατόμων σε πορνεία, και 
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τονίζει ότι είναι αναγκαία μια προσέγγιση 
για τερματισμό της ζήτησης, ώστε να 
αντιμετωπιστεί το εν λόγω φαινόμενο, 
μεταξύ άλλων με την καθιέρωση του 
μοντέλου ισότητας, το οποίο ποινικοποιεί 
τόσο τους αγοραστές όσο και τους 
μαστροπούς στη βιομηχανία του σεξ· 
τονίζει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση 
και η πορνεία αποτελούν μορφές βίας που 
πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα 
κορίτσια χαμηλότερης οικονομικής 
κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών και των κοριτσιών από 
περιβάλλον μεταναστών ή αιτούντων 
άσυλο ή από άλλες ιδιαίτερα ευάλωτες 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 265
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. υπενθυμίζει ότι η βία στον 
κυβερνοχώρο αναγνωρίζεται ως μορφή 
βίας με βάση το φύλο κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών και ότι η βία με βάση 
το φύλο στον κυβερνοχώρο συνδέεται 
αναπόσπαστα με τη βία εκτός 
διαδικτύου, καθώς αλληλοσυνδέονται και 
είναι το αποτέλεσμα διαρθρωτικών 
διακρίσεων κατά των γυναικών σε όλους 
τους τομείς· εκφράζει ανησυχία για το 
γεγονός ότι οι απόψεις και η συμμετοχή 
των γυναικών ως ενεργών ψηφιακών 
πολιτών συχνά πλήττονται από τη βία με 
βάση το φύλο στο διαδίκτυο, και αυτό το 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα συχνά 
μεταφέρεται στην πραγματική ζωή·

Or. en
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Τροπολογία 266
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. εκφράζει ανησυχία για τη 
σεξουαλικοποίηση των παιδιών, 
ειδικότερα τη σεξουαλικοποίηση των 
κοριτσιών από ενήλικες άνδρες· θεωρεί 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί 
η προστασία που παρέχεται δυνάμει του 
ποινικού δικαίου όσον αφορά τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας εις βάρος παιδιών· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
υιοθετήσουν την άποψη ποινικοποίησης 
των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας όταν ο δράστης επιδεικνύει 
αμέλεια σε σχέση με την ηλικία του 
παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 267
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει ότι η εμβρυοκτονία για 
λόγους προκαθορισμού του φύλου στη 
μήτρα συνιστά σοβαρή παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οποία η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει στις εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της·

Or. en
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Τροπολογία 268
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει ότι οι γυναίκες με δημόσιο 
προφίλ, όπως οι ακτιβίστριες, οι 
καλλιτέχνες, οι δημοσιογράφοι ή οι 
πολιτικοί, αποτελούν συχνά στόχο βίας με 
βάση το φύλο στο διαδίκτυο, η οποία 
αποσκοπεί στον περιορισμό της πλήρους 
συμμετοχής τους στη δημόσια ζωή και, 
ως εκ τούτου, την υποβάθμιση των 
δημοκρατιών μας·

Or. en

Τροπολογία 269
Evin Incir, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Heléne 
Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει ότι η συναίνεση δεν μπορεί 
να αγοραστεί, συνεπώς θεωρεί ότι όλες οι 
μορφές αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών 
αποτελούν σεξουαλική εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 270
Evin Incir, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Heléne 
Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν την αγορά σεξουαλικών 
υπηρεσιών ως μορφή βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν την αγορά σεξουαλικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με το σουηδικό 
μοντέλο ισότητας που καθιερώθηκε το 
1999·

Or. en

Τροπολογία 271
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ε. σημειώνει ότι οι γυναίκες που 
απασχολούνται στη βιομηχανία του σεξ, 
μεταξύ άλλων στην πορνεία, λόγω 
φτώχειας, διακρίσεων ή άλλων μορφών 
κινδύνου, υφίστανται σεξουαλική βία και 
κακοποίηση σε καθημερινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 272
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης 
της προστασίας των μεταναστριών από 
την έμφυλη βία, και υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ του 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας πρέπει να έχουν όλα τα 
θύματα έμφυλης βίας, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς διαμονής τους·
_________________
6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

Or. fr

Τροπολογία 273
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης 
της προστασίας των μεταναστριών από 
την έμφυλη βία, και υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας πρέπει να έχουν όλα τα 
θύματα έμφυλης βίας, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς διαμονής τους·

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για 
την ορθή μεταφορά της οδηγίας 
2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

_________________
6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
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ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EΕ L 315 
της 14.11.2012, σ. 57).

Or. es

Τροπολογία 274
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης 
της προστασίας των μεταναστριών από 
την έμφυλη βία, και υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας πρέπει να έχουν όλα τα 
θύματα έμφυλης βίας, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς διαμονής τους·

11. σημειώνει ότι οι μετανάστριες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην έμφυλη 
βία· υπενθυμίζει ότι όλα τα θύματα 
έμφυλης βίας δικαιούνται να τυγχάνουν 
της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης 
και προστασίας και είναι ικανά να 
συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία και 
ότι όλα τα δικαιώματα πρέπει να ισχύουν 
για όλα τα θύματα χωρίς διακρίσεις, 
ασχέτως του καθεστώτος διαμονής 
τους5α·

_________________ _________________
5α Όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
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προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

Or. en

Τροπολογία 275
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης της 
προστασίας των μεταναστριών από την 
έμφυλη βία, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με την οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας 
πρέπει να έχουν όλα τα θύματα έμφυλης 
βίας, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
διαμονής τους·

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης της 
προστασίας των μεταναστριών από τη βία 
κατά των γυναικών, και υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας 
πρέπει να έχουν όλα τα θύματα έμφυλης 
βίας, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
διαμονής τους·

_________________ _________________
6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

Or. en

Τροπολογία 276
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
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Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης της 
προστασίας των μεταναστριών από την 
έμφυλη βία, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με την οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας 
πρέπει να έχουν όλα τα θύματα έμφυλης 
βίας, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
διαμονής τους·

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης της 
προστασίας των μεταναστριών από την 
έμφυλη βία, ιδίως όσον αφορά την 
εξάρτηση του καθεστώτος διαμονής του 
θύματος βίας μεταξύ συζύγων και 
συντρόφων από την εξώγαμη συμβίωση 
και το γαμικό καθεστώς, και υπενθυμίζει 
ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας 
πρέπει να έχουν όλα τα θύματα έμφυλης 
βίας, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
διαμονής τους·

_________________ _________________
6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

Or. en

Τροπολογία 277
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επιληφθεί της ιδιαίτερης κατάστασης της 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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προστασίας των μεταναστριών από την 
έμφυλη βία, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με την οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, πρόσβαση σε κατάλληλη 
προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας 
πρέπει να έχουν όλα τα θύματα έμφυλης 
βίας, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
διαμονής τους·

_________________
6 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

Or. fi

Τροπολογία 278
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επιμένει ότι η βία στον 
κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων της 
διαδικτυακής σεξουαλικής και 
ψυχολογικής παρενόχλησης, του 
εκφοβισμού και της επίμονης 
παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, της 
σεξιστικής ρητορικής μίσους, της 
εκδικητικής πορνογραφίας και νέων 
μορφών διαδικτυακής παρενόχλησης, 
όπως παραβιάσεις διαδικτυακών 
διασκέψεων (zoom-bombing) ή 
διαδικτυακές απειλές, αποτελούν μορφές 
βίας με βάση το φύλο· υπενθυμίζει τον 
διασυνοριακό χαρακτήρα των εν λόγω 
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φαινομένων, καθώς οι δράστες 
χρησιμοποιούν επιγραμμικές πλατφόρμες 
ή κινητά τηλέφωνα που συνδέονται ή 
φιλοξενούνται σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες από αυτή που βρίσκεται το θύμα 
της παρενόχλησης, με αποτέλεσμα να 
εγείρεται το ερώτημα σε ποια 
δικαιοδοσία υπάγεται η εκάστοτε 
υπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 279
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι το σημερινό 
κύμα κατασταλτικής νομοθεσίας για τη 
μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην 
Ευρώπη αυξάνει την τρωτότητα των 
μεταναστριών και των γυναικών 
προσφύγων, με συνέπειες που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
αυξημένη έκθεση σε βία με βάση το φύλο 
κατά τη διάρκεια μετακινήσεων, τις μη 
ασφαλείς συνθήκες υποδοχής και την 
αναγκαστική απέλαση, λόγω μη 
εφαρμογής των δικαιωμάτων τους, των 
μέτρων προστασίας και της πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη για μετανάστες στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 280
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι η ενδοοικογενειακή βία 
δεν αποτελεί απλώς έγκλημα κατά του 
θύματος της βίας, αλλά θα πρέπει επίσης 
να θεωρείται έγκλημα κατά οποιουδήποτε 
παιδιού γίνεται μάρτυρας σε αυτή, 
ειδικότερα λόγω των μακροχρόνιων 
αρνητικών επιπτώσεων στην ευημερία 
και την ανάπτυξη του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 281
Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia 
Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και 
τα κορίτσια με αναπηρία είναι δύο έως 
πέντε φορές πιθανότερο να υποστούν 
διάφορες μορφές βίας, τονίζει ότι η ΕΕ 
είναι υποχρεωμένη, ως μέρος της 
Σύμβασης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, να λάβει μέτρα για 
να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρία απολαμβάνουν όλα 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, σημειώνει ότι η 
Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες σύστησε το 2015 ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να προαγάγει τις προσπάθειές 
της σε αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ 
άλλων μέσω της επικύρωσης της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 282
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Malin Björk
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. τονίζει ότι οι μουσουλμάνες, και 
ιδίως όσες φορούν θρησκευτική 
ενδυμασία, πλήττονται δυσανάλογα από 
τη βία με βάση το φύλο, ιδίως σε 
δημόσιους χώρους, στον χώρο εργασίας 
και στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η βία με 
βάση το φύλο κατά των μουσουλμάνων 
γυναικών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
μια διατομεακή προσέγγιση, στην οποία 
θα λαμβάνονται υπόψη οι διακρίσεις 
λόγω φύλου σε συνδυασμό με τις 
διακρίσεις λόγω θρησκείας και 
εθνότητας·

Or. en

Τροπολογία 283
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. καταδικάζει φαινόμενα 
δευτερογενούς βίας, η οποία συνίσταται 
στη σωματική ή ψυχολογική βία, τα 
αντίποινα, τους εξευτελισμούς και τις 
διώξεις που ασκούνται κατά ατόμων τα 
οποία στηρίζουν τα θύματα βίας με βάση 
το φύλο· τονίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες 
παρεμποδίζουν την πρόληψη, τον 
εντοπισμό, την υποστήριξη και την 
αποκατάσταση των γυναικών σε 
καταστάσεις βίας με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 284
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Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. καταγγέλλει ότι τα παιδιά των 
δραστών βίας ασκούμενης από ερωτικό 
σύντροφο αποτελούν συχνά αντικείμενο 
κακομεταχείρισης ως μέσο για την 
άσκηση εξουσίας και βίας σε βάρος της 
μητέρας, φαινόμενο γνωστό ως «έμμεση 
βία», το οποίο αποτελεί μορφή βίας με 
βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 285
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα καθώς και όλων των 
επιζώντων της βίας με βάση το φύλο 
έναντι κάθε μορφής βίας·

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας όλων των πιθανών 
θυμάτων έναντι κάθε μορφής βίας·

Or. es

Τροπολογία 286
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα καθώς και όλων των 
επιζώντων της βίας με βάση το φύλο 
έναντι κάθε μορφής βίας·

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας όλων των γυναικών και 
των κοριτσιών έναντι κάθε μορφής βίας·

Or. en

Τροπολογία 287
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα καθώς και όλων των 
επιζώντων της βίας με βάση το φύλο 
έναντι κάθε μορφής βίας·

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
και τη διασφάλιση της προστασίας των 
γυναικών και των κοριτσιών σε όλη τους 
την διαφορετικότητα καθώς και όλων των 
θυμάτων της βίας με βάση το φύλο έναντι 
κάθε μορφής βίας·

Or. en

Τροπολογία 288
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
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όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα καθώς και όλων των 
επιζώντων της βίας με βάση το φύλο 
έναντι κάθε μορφής βίας·

όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα καθώς και όλων των 
επιζώντων της βίας με βάση το φύλο 
έναντι κάθε μορφής βίας, μεταξύ άλλων 
δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις 
ανάγκες των επιζώντων που βιώνουν 
διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων και 
βία·

Or. en

Τροπολογία 289
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση 
της προστασίας των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα καθώς και όλων των 
επιζώντων της βίας με βάση το φύλο 
έναντι κάθε μορφής βίας·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 290
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και να θεσπίσουν 
μέτρα προστασίας και υποστήριξης για 
τις γυναίκες με βάση την κατανόηση της 
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διάστασης του φύλου όσον αφορά τη βία 
κατά των γυναικών και τη βία μεταξύ 
συζύγων και συντρόφων, τα οποία θα 
εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την ασφάλεια του θύματος, ώστε να 
αποφεύγεται η θεσμική βία που 
υφίστανται τα θύματα εξαιτίας των 
νόμων, των διοικητικών πρακτικών ή 
των πρακτικών επιβολής που δεν 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και/ή εξαιτίας της έλλειψης επαρκών 
γνώσεων και κατάλληλων διαδικασιών, 
που μπορούν να οδηγήσουν σε 
ατιμωρησία των δραστών καθώς και σε 
εκ νέου θυματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 291
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι και τα παιδιά 
θεωρούνται θύματα της βίας με βάση το 
φύλο σε περιπτώσεις βίας ασκούμενης 
από ερωτικό σύντροφο, και ότι η 
αξιοπρέπεια και η ασφάλειά τους είναι 
υψίστης σημασίας· εκφράζει 
ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τους 
νόμους που ποινικοποιούν την έκθεση του 
παιδιού σε βία σε στενές σχέσεις· καλεί, 
επιπλέον, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι οι η νομοθεσία για την επιμέλεια 
τέκνων συνάδει με αυτή την αρχή, ώστε 
να μην παρέχονται δικαιώματα 
επιμέλειας τέκνων σε δράστες βίας 
ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο·

Or. en



PE693.724v01-00 156/216 AM\1233668EL.docx

EL

Τροπολογία 292
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν μόνιμα 
την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών 
στους επιζώντες της έμφυλης βίας οι 
οποίες είναι προσαρμοσμένες στις 
συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε 
είδους έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της στήριξης της 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και 
των οργανώσεων υποδοχής γυναικών, οι 
οποίες έχουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωσία για να διασφαλίζουν τη 
φεμινιστική και μη πατερναλιστική 
προστασία, να διασφαλίζουν υποστήριξη 
σε όλα τα στάδια των διαδικασιών 
αποκατάστασης και να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα πληροφόρησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν πρόσβαση των 
θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης και 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
μεταξύ άλλων σε αγροτικές περιοχές· 
υποστηρίζει σθεναρά τη διαθεσιμότητα 
δημόσιων υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της 
παροχής υποστήριξης στο θύμα και 
υπηρεσιών από ειδικευμένους εταίρους 
της κοινωνίας των πολιτών, όπως το 
κίνημα των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών· αντιτίθεται έντονα στη χρήση 
ιδιωτικών εταιρειών και διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων στον 
τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης 
θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 293
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στα 
θύματα της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών, ιδίως όσον αφορά την παροχή 
βασικής ψυχολογικής υποστήριξης και 
νομικών συμβουλών·

Or. en

Τροπολογία 294
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της βίας· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της στήριξης 
που παρέχουν τα σώματα και οι δυνάμεις 
ασφαλείας του κράτους·

Or. es

Τροπολογία 295
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της βίας· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της στήριξης της 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και 
των οργανώσεων υποδοχής γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 296
Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν μόνιμα 
την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών 
στους επιζώντες της έμφυλης βίας οι 
οποίες είναι προσαρμοσμένες στις 
συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε 
είδους έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της στήριξης της 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και 
των οργανώσεων υποδοχής γυναικών, οι 
οποίες έχουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωσία για να διασφαλίζουν τη 
φεμινιστική και μη πατερναλιστική 
προστασία, να διασφαλίζουν υποστήριξη 
σε όλα τα στάδια των διαδικασιών 
αποκατάστασης και να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα πληροφόρησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν πρόσβαση των 
θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης και 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
μεταξύ άλλων σε αγροτικές περιοχές· 
υποστηρίζει σθεναρά τη διαθεσιμότητα 
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δημόσιων υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της 
παροχής υποστήριξης στο θύμα·

Or. en

Τροπολογία 297
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή επαρκούς υποστήριξης και 
υπηρεσιών στους επιζώντες της έμφυλης 
βίας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία της παροχής στήριξης στην 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, τις 
οργανώσεις υποδοχής γυναικών και τις 
οργανώσεις που παρέχουν νομικές 
συμβουλές και ψυχολογική υποστήριξη, 
καθώς και υποστήριξη, συμβουλευτική 
και εκπαίδευση σε θύματα όσον αφορά 
την πρόσβαση στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 298
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
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πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των 
γυναικών και των κοριτσιών σχετικά με 
τη διαθέσιμη στήριξη για θύματα·

Or. en

Τροπολογία 299
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών και των ειδικευμένων 
οργανώσεων υποδοχής γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 300
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους 
επιζώντες της έμφυλης βίας· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
στήριξης της ανεξάρτητης κοινωνίας των 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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πολιτών και των οργανώσεων υποδοχής 
γυναικών·

Or. fi

Τροπολογία 301
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διασφαλίσουν τη 
διαθεσιμότητα της ενημέρωσης των 
θυμάτων και των δραστών βίας με βάση 
το φύλο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, 
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των 
δικαιωμάτων των θυμάτων κατά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος 
της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 302
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. θεωρεί ότι η ευρεία ατιμωρησία 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας βλάπτει σοβαρά την ισότητα 
των φύλων και την καταπολέμηση της 
βίας με βάση το φύλο·

Or. en
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Τροπολογία 303
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
το έργο τους προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να 
εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα του 
θύματος τίθενται στο επίκεντρο 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, τα ψυχικά τραύματα ή η εκ 
νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια 
δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών 
διαδικασιών·

14. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
το έργο τους προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν 
πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό 
σύστημα, το οποίο είναι φυσικά, 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
διαθέσιμο για όλους τους επιζώντες βίας 
με βάση το φύλο, και να εξασφαλίσουν ότι 
τα δικαιώματα του θύματος τίθενται στο 
επίκεντρο προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, τα ψυχικά τραύματα ή η εκ 
νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια 
δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 304
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
το έργο τους προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να 
εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα του 
θύματος τίθενται στο επίκεντρο 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, τα ψυχικά τραύματα ή η εκ 
νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια 

14. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
το έργο τους προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης, και να 
εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα του 
θύματος τίθενται στο επίκεντρο 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
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δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών 
διαδικασιών·

διακρίσεις, τα ψυχικά τραύματα ή η εκ 
νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια 
δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών 
διαδικασιών· υπογραμμίζει με ανησυχία 
ότι τα περισσότερα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα όσον αφορά την πλήρη/ορθή 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και/ή 
πρακτική εφαρμογή της οδηγίας για τα 
δικαιώματα των θυμάτων, όπως 
αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική της 
Επιτροπής για τα δικαιώματα των 
θυμάτων, και ζητεί να ασκηθεί δέουσα 
επιμέλεια για την πλήρη και ορθή 
μεταφορά της·

Or. en

Τροπολογία 305
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
το έργο τους προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να 
εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα του 
θύματος τίθενται στο επίκεντρο 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, τα ψυχικά τραύματα ή η εκ 
νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια 
δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών 
διαδικασιών·

14. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
το έργο τους προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν ίση 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως 
δεδομένου του διαρθρωτικού πλαισίου 
διακρίσεων και ανισότητας, και να 
εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα του 
θύματος τίθενται στο επίκεντρο 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, τα ψυχικά τραύματα ή η εκ 
νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια 
δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών 
διαδικασιών μέσω της ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε ολόκληρη τη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 306
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν 
και κατά τη διάρκεια δικαστικής 
διαδικασίας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 307
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και 
κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να παράσχουν υποχρεωτική, 
επαναλαμβανόμενη και αποτελεσματική 
οικοδόμηση ικανοτήτων, εκπαίδευση και 
κατάρτιση που θα περιλαμβάνουν τη 
διάσταση του φύλου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τα διεθνή και 
περιφερειακά πρότυπα· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θύματα 
δικαιούνται χρηματοδοτούμενης από το 
κράτος δικαστικής αρωγής υψηλής 
ποιότητας, πριν και κατά τη διάρκεια 
δικαστικής διαδικασίας·
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Or. en

Τροπολογία 308
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και 
κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να αξιοποιούνται πλήρως 
οι δυνατότητες κατάρτισης που είναι 
διαθέσιμες στα κράτη μέλη μέσω των 
διάφορων προγραμμάτων και 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ασχολούνται με την πρόληψη της 
βίας με βάση το φύλο· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θύματα 
δικαιούνται χρηματοδοτούμενης από το 
κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και κατά 
τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 309
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων, μεταξύ άλλων 
των δικαστών, των εισαγγελέων και των 
ιατροδικαστών, και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
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θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και 
κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

θύματα βίας με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
δημιουργίας ειδικευμένων δικαστηρίων 
για τον σκοπό αυτό· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα θύματα 
δικαιούνται χρηματοδοτούμενης από το 
κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και κατά 
τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 310
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και 
κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων, του δικαστικού 
προσωπικού και όλων των άλλων 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και 
κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 311
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν και 
κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας·

Or. fi

Τροπολογία 312
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται χρηματοδοτούμενης 
από το κράτος δικαστικής αρωγής, πριν 
και κατά τη διάρκεια δικαστικής 
διαδικασίας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τους πόρους και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών, των 
αστυνομικών υπαλλήλων και όλων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
θύματα βίας με βάση το φύλο· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
θύματα δικαιούνται δικαστικής αρωγής, 
πριν και κατά τη διάρκεια δικαστικής 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 313
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν τις ενέργειές τους όσον 
αφορά τη λήψη μέτρων πρόληψης για την 
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ελαχιστοποίηση των φαινομένων βίας με 
βάση το φύλο, ενδοοικογενειακής βίας και 
εγκλημάτων τιμής· σημειώνει ότι τέτοιου 
είδους μέτρα απαιτούν σαφέστερη 
εστίαση σε ολόκληρο δικαστικό σύστημα, 
καθώς και στα σχολεία και στην 
υγειονομική περίθαλψη, με στόχο την 
πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων βίας·

Or. en

Τροπολογία 314
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι η αποτυχία 
αντιμετώπισης της έλλειψης 
εμπιστοσύνης στις αρχές επιβολής του 
νόμου και στο δικαστικό σύστημα από 
επιζώντες βίας με βάση το φύλο 
συμβάλλει σημαντικά στις ελλιπείς 
καταγγελίες· είναι πεπεισμένο ότι ο 
εξοπλισμός των αστυνομικών και των 
δικαστών με αυξημένες γνώσεις και 
προσωπικές δεξιότητες ώστε να ακούν με 
προσοχή, να κατανοούν και να σέβονται 
όλους τους επιζώντες βίας με βάση το 
φύλο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
ελλιπούς καταγγελίας και της εκ νέου 
θυματοποίησης και στη δημιουργία 
ασφαλέστερου περιβάλλοντος για 
επιζώντες βίας με βάση το φύλο· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 315
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Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τη διαδικτυακή 
εκδικητική πορνογραφία ή οποιαδήποτε 
μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικού 
υλικού σεξουαλικού περιεχομένου στον 
κατάλογο των εγκλημάτων κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας στην εθνική 
νομοθεσία τους, ώστε να διώκονται σε 
ποινικά δικαστήρια και να επισύρουν 
κατάλληλες ποινές φυλάκισης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
κατάλληλη κατάρτιση των εκπροσώπων 
των αρχών επιβολής του νόμου όσον 
αφορά τη διερεύνηση και τη δίωξη της 
βίας στον κυβερνοχώρο και την 
αντιμετώπιση των θυμάτων των εν λόγω 
σοβαρών εγκλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 316
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν πλήρως με τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης και να 
θεσπίσουν προγράμματα αποκατάστασης 
για δράστες βίας με βάση το φύλο και 
ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την 
πρόληψη περαιτέρω βίας, την παροχή 
χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα 
καταστροφικά έμφυλα πρότυπα, τις 
σχέσεις ασύμμετρης ισχύος και τις αξίες 
στις οποίες βασίζεται η βία με βάση το 
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φύλο, καθώς και να διασφαλίσουν ότι η 
ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των θυμάτων αποτελούν το κύριο 
μέλημα·

Or. en

Τροπολογία 317
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των 
επιζώντων βίας με βάση το φύλο που 
σχετίζεται με συγκρούσεις στη 
δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε ποιοτική νομική 
συνδρομή, καθώς και η πλήρης 
λογοδοσία των δραστών όλων των 
εγκλημάτων με βάση το φύλο που 
σχετίζονται με συγκρούσεις εις βάρος 
γυναικών και κοριτσιών, καθώς και 
ανδρών και αγοριών, μέσω της 
ενεργοποίησης νομικών διαδικασιών σε 
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, 
και ιδίως μέσω του Καταστατικού της 
Ρώμης και του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (ΔΠΔ)·

Or. en

Τροπολογία 318
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας, την οδηγία 2012/29/ΕΕ 
σχετικά με την προστασία θυμάτων, 
καθώς και την οδηγία 2011/36/ΕΚ 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 319
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ε. υπογραμμίζει ότι η απουσία 
νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
και των αποκλίσεων στην εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών έχει ως 
αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα 
προστασίας για τους επιζώντες·

Or. en

Τροπολογία 320
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15στ. εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
πρόταση το 2021 για μια ολιστική οδηγία 
με στόχο την πρόληψη και την 
καταπολέμηση κάθε μορφής βίας με 
βάση το φύλο και την εφαρμογή των 
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προτύπων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να κυρώσει τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία λειτουργεί 
συμπληρωματικά στη θέσπιση της εν 
λόγω οδηγίας· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη 
δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής 
όσον αφορά την επέκταση των τομέων 
εγκληματικότητας ώστε να 
περιλαμβάνονται συγκεκριμένες μορφές 
βίας με βάση το φύλο σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 321
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ζ. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά 
την επέκταση των τομέων 
εγκληματικότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ώστε να 
περιλαμβάνονται τα εγκλήματα μίσους 
και η ρητορική μίσους· παροτρύνει την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, 
την έκφραση φύλου και τα 
χαρακτηριστικά φύλου ως λόγους 
διακρίσεων που καλύπτονται 
συγκεκριμένα από το άρθρο· θεωρεί ότι 
το εν λόγω μέτρο είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της προστασίας των ατόμων 
ΛΟΑΤΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 322
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Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην Ένωση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της 
ισότητας των φύλων και κατά των 
γυναικών, τα οποία είναι καλά 
οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό 
χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα με 
βαθιά επίδραση στα ατομικά θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες, καθώς και 
στον πληθυσμό, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα τονίζει τη 
διασυνοριακή διάσταση της βίας με βάση 
το φύλο, η οποία απορρέει άμεσα από τις 
επιπτώσεις του εν λόγω εγκλήματος στα 
κράτη μέλη, καθώς και από την ανάγκη 
ανάληψης από κοινού δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ· θεωρεί ότι οι σημαντικές ατομικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε 
όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου του 
εκτιμώμενου κοινωνικού κόστους της 
βίας με βάση το φύλο ύψους 
290 δισεκατομμυρίων EUR, 
επιβεβαιώνουν ότι είναι ανάγκη να 
καταπολεμηθούν η βία με βάση το φύλο 
και οι πολλαπλές διαστάσεις της σε κοινή 
ενωσιακή βάση·

Or. en

Τροπολογία 323
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
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με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή 
στην αύξηση των κινημάτων κατά της 
ισότητας των φύλων και κατά των 
γυναικών, τα οποία είναι καλά 
οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό 
χαρακτήρα·

με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 324
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα· στα κινήματα 
αυτά συγκαταλέγεται πρωτίστως το 
ριζοσπαστικό ισλάμ που αναπτύσσεται 
εντός και εκτός της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 325
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή 
στην αύξηση των κινημάτων κατά της 
ισότητας των φύλων και κατά των 
γυναικών, τα οποία είναι καλά 
οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό 
χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, συνιστά 
σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά, 
λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών, σε εθνική βάση·

Or. en

Τροπολογία 326
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο αποτελεί 
φαινόμενο με διασυνοριακή διάσταση· 
εφιστά ιδίως την προσοχή στην αύξηση 
των κινημάτων κατά της ισότητας των 
φύλων και κατά των γυναικών, ως 
αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των γάμων 
παιδιών, του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
εγκλημάτων τιμής, της εμπορίας 
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ανθρώπων και της σεξουαλικής βίας, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 327
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της 
ισότητας των φύλων και κατά των 
γυναικών, τα οποία είναι καλά 
οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό 
χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας κοινωνίας χωρίς ηθικές 
αξίες και θεμέλια και αποτελεί φαινόμενο 
με διασυνοριακή διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 328
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
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συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα, και τα οποία, 
επομένως, απαιτούν συντονισμένη 
απόκριση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 329
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας ετεροπατριαρχικής 
κοινωνίας και νεοφιλελεύθερων 
διαρθρωτικών ανισοτήτων οι οποίες 
έχουν διασυνοριακή διάσταση· εφιστά 
ιδίως την προσοχή στην αύξηση των 
κινημάτων κατά της ισότητας των φύλων 
και κατά των φεμινιστριών, τα οποία είναι 
καλά οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό 
χαρακτήρα·

Or. en
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Τροπολογία 330
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων, κατά των ΛΟΑΤΚΙ και κατά 
των γυναικών, τα οποία είναι καλά 
οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 331
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο αποτελεί 
φαινόμενο με διασυνοριακή διάσταση· 
εφιστά ιδίως την προσοχή στην αύξηση 
των κινημάτων κατά της ισότητας των 
φύλων και κατά των γυναικών, τα οποία 
είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
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διασυνοριακό χαρακτήρα· διασυνοριακό χαρακτήρα·

Or. fr

Τροπολογία 332
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

16. τονίζει ότι η βία με βάση το φύλο 
συνιστά σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη, 
διασυνοριακή παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ένωση, η οποία πρέπει 
να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και 
αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει 
ότι η βία με βάση το φύλο είναι το 
αποτέλεσμα μίας πατριαρχικής κοινωνίας 
και αποτελεί φαινόμενο με διασυνοριακή 
διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην 
αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας 
των φύλων και κατά των γυναικών, τα 
οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα·

Or. fi

Τροπολογία 333
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν συγκεκριμένα 
μέτρα για να εξαλείψουν όλες τις μορφές 
διαδικτυακής βίας, 
συμπεριλαμβανομένων της επίμονης 
παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, της 
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διαδικτυακής σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της σεξιστικής ρητορικής 
μίσους, της εκδικητικής πορνογραφίας 
και της διαδικτυακής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, οι οποίες πλήττουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, 
καθώς και να αντιμετωπίσουν ειδικότερα 
την αύξηση των εν λόγω φαινομένων που 
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει σχετικές ρυθμίσεις 
και κάθε είδους πιθανές δράσεις για την 
εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών που 
διευκολύνονται από την τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 334
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει 
επειγόντως την αύξηση της βίας με βάση 
το φύλο που σημειώθηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα πρωτόκολλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη βία 
με βάση το φύλο σε περιόδους κρίσης, το 
οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες 
προστασίας για τα θύματα, όπως γραμμές 
βοήθειας, ασφαλή στέγαση και υπηρεσίες 
υγείας ως «βασικές υπηρεσίες» στα 
κράτη μέλη, με σκοπό την πρόληψη της 
βίας με βάση το φύλο και την υποστήριξη 
των θυμάτων βίας κατά τη διάρκεια 
κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 335
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής αποκατάστασης για όλα 
τα θύματα βίας με βάση το φύλο· 
υπενθυμίζει ότι η εν λόγω αποκατάσταση 
θα πρέπει να είναι επαρκής, να 
αποδίδεται ταχέως, να είναι ολιστική και 
ανάλογη προς τη σοβαρότητα της ζημίας 
που προκλήθηκε και θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία των 
γυναικών, καθώς και τον κίνδυνο 
διασταυρούμενων διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 336
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υποστηρίζει σθεναρά ότι όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και η ίδια η ΕΕ 
πρέπει να κυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης· εκφράζει λύπη για 
το γεγονός ότι έξι κράτη μέλη δεν το 
έχουν πράξει ακόμη· τονίζει ότι 
απαιτείται τόσο η προσχώρηση 
ολόκληρης της ΕΕ στην εν λόγω 
Σύμβαση, όσο και η παράλληλη 
αναγνώριση της βίας με βάση το φύλο 
στο πλαίσιο της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί επαρκώς το πρόβλημα·

Or. en
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Τροπολογία 337
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι τα ελάχιστα πρότυπα 
σχετικά με τη βία με βάση το φύλο 
αποτελούν προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων εντός της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η έλλειψη πρόσβασης σε 
επαρκή προστασία από τη βία με βάση το 
φύλο συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία 
πλήττει ειδικότερα τις γυναίκες και τα 
κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία 338
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν συγκεκριμένα 
μέτρα για να εξαλείψουν τη διαδικτυακή 
βία (συμπεριλαμβανομένων της επίμονης 
παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, της 
διαδικτυακής σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της σεξιστικής ρητορικής 
μίσους, της εκδικητικής πορνογραφίας 
και της διαδικτυακής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης), η οποία πλήττει 
δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, 
καθώς και να αντιμετωπίσουν ειδικότερα 
την αύξηση του εν λόγω φαινομένου που 
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 
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πανδημίας COVID-19· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει σχετικές ρυθμίσεις 
και κάθε είδους πιθανές δράσεις για την 
εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών που 
διευκολύνονται από την τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 339
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν 
και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση 
τη Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά 
με την εξάλειψη της βίας και της 
παρενόχλησης στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 340
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία 
2011/36/ΕΕ για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και να θεσπίσουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών και της ανισότητας μεταξύ των 
φύλων ως βασικών αιτιών της εμπορίας 
ανθρώπων· εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να αναθεωρήσει 
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την οδηγία, προκειμένου να βελτιωθούν 
τα μέτρα για την πρόληψη και τη δίωξη 
όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων, 
ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, ως το πλέον διαδεδομένο 
και καταγγελλόμενο πεδίο εμπορίας 
ανθρώπων που πλήττει το 92 % των 
γυναικών και κοριτσιών που αποτελούν 
αντικείμενο εμπορίας στην Ευρώπη· 
καλεί, ακόμη, την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την εν λόγω οδηγία, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη ποινικοποιούν ρητά τη συνειδητή 
χρήση όλων των υπηρεσιών που 
παρέχονται από θύματα εμπορίας·

Or. en

Τροπολογία 341
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 342
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

17. τονίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 
σχετικά με τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
της εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων) 
στην καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο

Or. en

Τροπολογία 343
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και της βίας 
κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων και για τα δύο είδη βίας·

Or. en

Τροπολογία 344
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων, καθώς και σχετικά με τα 
βασικά ζητήματα της πρόληψης, της 
ελλιπούς καταγγελίας, της προστασίας 
των θυμάτων, της στήριξης και της 
αποκατάστασης, καθώς και της δίωξης 
των δραστών, τομείς στους οποίους οι 
προσεγγίσεις και το επίπεδο δράσης των 
κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά·

Or. en

Τροπολογία 345
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων· τονίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της σαφήνειας, ιδίως όσον 
αφορά όρους που επινοήθηκαν 
πρόσφατα, όπως η «γυναικοκτονία»·

Or. en

Τροπολογία 346
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου κοινού 
ορισμού της βίας με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 347
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην 
επιβολή του νόμου σε διασυνοριακές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 348
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
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Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών σε όλη τους 
την διαφορετικότητα και άλλων μορφών 
βίας με βάση το φύλο σε κοινή βάση 
απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 349
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο σε κοινή 
βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 350
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
μηχανισμών στήριξης για τις γυναίκες και 
τις οικογένειες οι οποίοι θα μπορούν να 
παρέχουν στις γυναίκες πληροφορίες και 
συμβουλές σχετικά με τους κινδύνους και 
τις επιβλαβείς επιπτώσεις των πρακτικών 
επιλογής του φύλου, καθώς και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη στήριξη 
γυναικών που ενδέχεται να υφίστανται 
πιέσεις για τη θανάτωση θηλυκών 
εμβρύων1α·
_________________
1α ΕΕ C181 της 19.5.2016, σ. 21.

Or. en

Τροπολογία 351
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν 
ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση της διασυνοριακής βίας 
στον κυβερνοχώρο με επαρκές επίπεδο 
δίωξης και τιμωρίας για τα εν λόγω 
διαδικτυακά εγκλήματα·

Or. en

Τροπολογία 352
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)



PE693.724v01-00 190/216 AM\1233668EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει ότι αποτελεί 
ιδιαίτερη ανάγκη τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για την καταπολέμηση της 
βίας σε όλες τις εκφάνσεις της·

Or. es

Τροπολογία 353
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι οι διασυνοριακές 
διαστάσεις της βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών στον κυβερνοχώρο 
απαιτούν μια κοινή ενωσιακή απόκριση·

Or. en

Τροπολογία 354
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 
τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο ως ένα νέο τομέα 
εγκληματικότητας, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν 
παράρτημα, και ζητεί από την Επιτροπή 
να χρησιμοποιήσει αυτόν τον νέο τομέα 
εγκληματικότητας ως νομική βάση για 
μια ολιστική οδηγία με σκοπό την 

διαγράφεται
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πρόληψη και την καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 355
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 
τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο ως ένα νέο τομέα 
εγκληματικότητας, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν 
παράρτημα, και ζητεί από την Επιτροπή 
να χρησιμοποιήσει αυτόν τον νέο τομέα 
εγκληματικότητας ως νομική βάση για 
μια ολιστική οδηγία με σκοπό την 
πρόληψη και την καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας με βάση το φύλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 356
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 
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τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο ως ένα νέο τομέα εγκληματικότητας, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παρόν παράρτημα, και 
ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
αυτόν τον νέο τομέα εγκληματικότητας ως 
νομική βάση για μια ολιστική οδηγία με 
σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο·

τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο ως ένα νέο τομέα εγκληματικότητας, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παρόν παράρτημα, και 
ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
αυτόν τον νέο τομέα εγκληματικότητας ως 
νομική βάση για μια ολιστική, 
επικεντρωμένη στα θύματα οδηγία της 
ΕΕ με σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 357
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 
τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο ως ένα νέο τομέα εγκληματικότητας, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παρόν παράρτημα, και 
ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
αυτόν τον νέο τομέα εγκληματικότητας ως 
νομική βάση για μια ολιστική οδηγία με 
σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 
τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο, εντός και εκτός διαδικτύου, ως ένα 
νέο τομέα εγκληματικότητας, σύμφωνα με 
τις συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν 
παράρτημα, και ζητεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυτόν τον νέο τομέα 
εγκληματικότητας ως νομική βάση για μια 
ολιστική οδηγία με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση όλων των μορφών 
βίας με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 358
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 
τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το 
φύλο ως ένα νέο τομέα εγκληματικότητας, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παρόν παράρτημα, και 
ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
αυτόν τον νέο τομέα εγκληματικότητας ως 
νομική βάση για μια ολιστική οδηγία με 
σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 359
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών 
και κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες 
και μέτρα προστασίας για τους 
επιζώντες· καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
των γυναικών· και ελάχιστα πρότυπα για 
την επιβολή του νόμου·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 360
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών 
και κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες 
και μέτρα προστασίας για τους 
επιζώντες· καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
των γυναικών· και ελάχιστα πρότυπα για 
την επιβολή του νόμου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 361
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 

διαγράφεται
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θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών 
και κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες 
και μέτρα προστασίας για τους 
επιζώντες· καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
των γυναικών· και ελάχιστα πρότυπα για 
την επιβολή του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 362
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών 
και κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες 
και μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

19. καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίζουν τις σχετικές αρχές στην 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
προώθησης θετικών οικογενειακών 
δομών και ανδρικών και γυναικείων 
προτύπων και μέσω της στήριξης 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και μέτρων 
προστασίας για τους επιζώντες·

Or. en
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Τροπολογία 363
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομικό πλαίσιο για τη βία με βάση το 
φύλο, η οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες, 
όπως οικονομική συνδρομή, ψυχολογική 
υποστήριξη, τηλεφωνικές γραμμές 
βοήθειας, καταφύγια και πρόσβαση σε 
κοινωνική στέγαση, εξειδικευμένη 
στήριξη για παιδιά· υποχρεώσεις των 
κρατών μελών να διευθετήσουν 
κατάλληλα στην αντίστοιχη νομοθεσία 
τους, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα 
επιμέλειας και επισκέψεων των παιδιών, 
τις αστικές συνέπειες των αναγκαστικών 
γάμων, την επίμονη παρακολούθηση, 
συμπεριλαμβανομένων της επίμονης 
παρακολούθησης στο διαδίκτυο, της 
αναγκαστικής άμβλωσης και στείρωσης 
και της άρνησης των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων, καθώς και της άρνησης 
πρόσβασης σε αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη, και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 364
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τα θύματα· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο και ελάχιστα πρότυπα για 
την επιβολή του νόμου, συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και 
εμπειρογνωμοσύνης· τονίζει ότι η εν λόγω 
νέα οδηγία θα είναι συμπληρωματική σε 
υφιστάμενα και μελλοντικά νομοθετικά 
και μη νομοθετικά μέτρα, ώστε να 
επιτευχθεί συνεκτική δράση της ΕΕ για 
την ισότητα των φύλων, καθώς και η 
τελική κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης· πιστεύει ότι η 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων θα 
μπορούσε να διευκολύνεται από τους 
εθνικούς οργανισμούς για την ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 365
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
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οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της 
επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW) και θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: μέτρα πρόληψης, 
μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και απευθύνονται 
τόσο σε κορίτσια όσο και αγόρια, και 
χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών· 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέτρα 
προστασίας και αποκατάστασης για τους 
επιζώντες· μέτρα για την καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των 
γυναικών και της βίας κατά ατόμων 
ΛΟΑΤΙ λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, 
έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών 
φύλου· ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή 
του νόμου· και θα λαμβάνει υπόψη μια 
επικεντρωμένη στα θύματα και 
διατομεακή προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 366
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη οδηγία για τη βία με 
βάση το φύλο, η οποία θα εφαρμόζει τα 
πρότυπα της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα διεθνή 
πρότυπα, όπως της CEDAW, και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
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κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

και ακολουθούν διατομεακή προσέγγιση 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
μέτρα προστασίας και αποκατάστασης για 
τους επιζώντες· καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των 
γυναικών· και ελάχιστα πρότυπα για την 
επιβολή του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 367
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια σε όλη τους την 
διαφορετικότητα, και χειραφέτηση 
γυναικών και κοριτσιών σε όλη τους την 
διαφορετικότητα· υποστηρικτικές 
υπηρεσίες και μέτρα προστασίας για τους 
επιζώντες· καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των 
γυναικών, των τρανς και των μη 
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δυαδικών ως προς το φύλο ατόμων· και 
ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 368
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· διασφάλιση της παροχής 
πληροφοριών σε όλες τις σχετικές 
γλώσσες· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 369
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών, της 
διαδικτυακής βίας και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης· και 
ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 370
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
οδηγία για τη βία με βάση το φύλο, η 
οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόληψη, μεταξύ άλλων μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο 
και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και 
κοριτσιών· υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
μέτρα προστασίας για τους επιζώντες· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραβιάσεων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· και ελάχιστα 
πρότυπα για την επιβολή του νόμου·

Or. fi

Τροπολογία 371
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 372
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 373
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie 
Colin-Oesterlé
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 374
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και άλλων 
μορφών βίας με βάση το φύλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 375
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και άλλων μορφών 
βίας με βάση το φύλο·

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και συντονιστή για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των ατόμων 
ΛΟΑΤΚΙ+·

Or. en
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Τροπολογία 376
Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και άλλων μορφών 
βίας με βάση το φύλο·

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 377
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και άλλων μορφών 
βίας με βάση το φύλο·

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και άλλων μορφών 
βίας με βάση το φύλο και να θεσπίσει ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο καταπολέμησης της 
βίας κατά των γυναικών, ιδίως για την 
καταπολέμηση της γυναικοκτονίας·

Or. fr

Τροπολογία 378
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και άλλων μορφών 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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βίας με βάση το φύλο·

Or. fi

Τροπολογία 379
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και 
τις συνημμένες συστάσεις στην Επιτροπή 
και στο Συμβούλιο.

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην 
Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 380
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 381
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με 
βάση το φύλο ως ένα νέο τομέα 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια 
που προβλέπει το άρθρο 83 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. fi

Τροπολογία 382
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει 
δυσανάλογα. Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι 
επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω του 
φύλου τους, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με βάση 
το φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 383
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει δυσανάλογα. 
Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα 
έμφυλης βίας λόγω του φύλου τους, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με 
βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά προσώπου λόγω του 
φύλου του· η βία με βάση το φύλο κατά 
των γυναικών είναι οποιαδήποτε μορφή 
βίας στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες ή τις πλήττει δυσανάλογα. 
Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 
υφίστανται βία με βάση το φύλο, αλλά η 
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στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος.

συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων 
είναι γυναίκες και κορίτσια. Τα ΛΟΑΤΙ 
άτομα είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας 
λόγω του φύλου τους, της ταυτότητας 
φύλου, της έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος.

Or. en

Τροπολογία 384
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει 
δυσανάλογα. Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι 
επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω του 
φύλου τους, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με βάση 
το φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος.

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά προσώπου λόγω του 
φύλου του. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι 
άνδρες υφίστανται βία με βάση το φύλο, 
αλλά η πλειονότητα των θυμάτων είναι 
γυναίκες και κορίτσια. Η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε πολιτισμικούς, 
οικονομικούς και νομικούς παράγοντες, 
καθώς η έλλειψη εκπαίδευσης, η 
υπερβολική σεξουαλικοποίηση των νέων, 
η έλλειψη οικονομικής αυτονομίας και τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών 
οδηγούν σε κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες.

Or. en

Τροπολογία 385
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει 
δυσανάλογα. Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι 
επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω του 
φύλου τους, της ταυτότητας φύλου, της 
έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών 
φύλου· Η βία με βάση το φύλο έχει τις 
ρίζες της σε έμφυλα στερεότυπα, 
πατριαρχικές δομές και ασυμμετρία 
ισχύος.

(5) Η βία με βάση το φύλο πλήττει τις 
γυναίκες δυσανάλογα. Τα ΛΟΑΤΙ άτομα 
είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω 
του φύλου τους, της ταυτότητας φύλου, 
της έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος, όπως ο γάμος 
ανηλίκων, ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα 
εγκλήματα τιμής, η εμπορία ανθρώπων 
και η σεξουαλική βία.

Or. en

Τροπολογία 386
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει δυσανάλογα. 
Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα 
έμφυλης βίας λόγω του φύλου τους, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με 
βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος.

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει και εκείνες 
και τα κορίτσια δυσανάλογα. Τα ΛΟΑΤΚΙ 
άτομα είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας 
λόγω του φύλου τους, της ταυτότητας 
φύλου, της έκφρασης φύλου και των 
χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με βάση το 
φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος.

Or. fi

Τροπολογία 387
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει δυσανάλογα. 
Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα 
έμφυλης βίας λόγω του φύλου τους, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου· Η βία με 
βάση το φύλο έχει τις ρίζες της σε έμφυλα 
στερεότυπα, πατριαρχικές δομές και 
ασυμμετρία ισχύος.

(5) Η βία με βάση το φύλο είναι βία 
που στρέφεται κατά των γυναικών διότι 
είναι γυναίκες και τις πλήττει δυσανάλογα. 
Τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι επίσης θύματα 
έμφυλης βίας λόγω του φύλου τους, της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
και των χαρακτηριστικών φύλου· Τα 
έμφυλα στερεότυπα αποτελούν μία από τις 
γενεσιουργούς αιτίες της ανισότητας των 
φύλων και επηρεάζουν όλους τους τομείς 
της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 388
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»), το φύλο ορίζεται 
ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, 
συμπεριφορές, δραστηριότητες και 
ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία 
θεωρεί κατάλληλες για γυναίκες και 
άνδρες», ο ορισμός δε αυτός υπενθυμίζει 
ότι πολλές μορφές βίας κατά των 
γυναικών έχουν τις ρίζες τους στις 
ανισότητες εξουσίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 389
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»), το φύλο ορίζεται 
ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, 
συμπεριφορές, δραστηριότητες και 
ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία 
θεωρεί κατάλληλες για γυναίκες και 
άνδρες», ο ορισμός δε αυτός υπενθυμίζει 
ότι πολλές μορφές βίας κατά των 
γυναικών έχουν τις ρίζες τους στις 
ανισότητες εξουσίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 390
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7) Η έμφυλη βία συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το 
δικαίωμα στην ασφάλεια και το δικαίωμα 
στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 6, 2 και 3 του 
Χάρτη, αντίστοιχα.

(7) Η έμφυλη βία συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το 
δικαίωμα στην ασφάλεια και το δικαίωμα 
στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και των 
απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 
μεταχείρισης, την απαγόρευση της 
δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας, 
τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής που κατοχυρώνονται 
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στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 του Χάρτη, 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 391
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7) Η έμφυλη βία συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το 
δικαίωμα στην ασφάλεια και το δικαίωμα 
στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 6, 2 και 3 του 
Χάρτη, αντίστοιχα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 392
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8) Η βία με βάση το φύλο αποτελεί 
σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
να προσδιοριστεί σε κοινή βάση.

(8) Η βία με βάση το φύλο αποτελεί 
σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
από τα κράτη μέλη και από την ΕΕ 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

Or. en

Τροπολογία 393
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8) Η βία με βάση το φύλο αποτελεί 
σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να 
προσδιοριστεί σε κοινή βάση.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 394
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8α) Η διαδικτυακή βία με βάση το 
φύλο έχει αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθμό 
και πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα 
κορίτσια· είναι εξίσου σοβαρή και 
επιζήμια με τη βία εκτός διαδικτύου και 
πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω 
ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 395
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9) Η έγκριση περιφερειακών και 
διεθνών πράξεων, όπως η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, η Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και άλλα 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, 
καταδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης 
από κοινού όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο.

Or. fi

Τροπολογία 396
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9α) θεωρεί ότι τα ελάχιστα πρότυπα 
σχετικά με τη βία με βάση το φύλο 
αποτελούν προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων εντός της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η έλλειψη πρόσβασης σε 
επαρκή προστασία από τη βία με βάση το 
φύλο συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία 
πλήττει ειδικότερα τις γυναίκες και τα 
κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία 397
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(10) Η ιδιαίτερη ανάγκη για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών καθώς και 
άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο σε 
κοινή βάση προκύπτει επίσης από την 
ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες 
σχετικά με τον ορισμό των ποινικών 

(10) Η ιδιαίτερη ανάγκη για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών καθώς και 
άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2011/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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αδικημάτων και κυρώσεων, καθώς και 
τα βασικά ζητήματα της πρόληψης, της 
ελλιπούς καταγγελίας, της προστασίας των 
θυμάτων, της στήριξης και της 
αποκατάστασης, καθώς και της δίωξης των 
δραστών, τομείς στους οποίους οι 
προσεγγίσεις και το επίπεδο δράσης των 
κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά.

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 
για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 
σχετικά με τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
της εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (οδηγία 
για τα δικαιώματα των θυμάτων), η 
οποία θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα σχετικά 
με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και 
την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και διασφαλίζει ότι τα 
πρόσωπα που είναι θύματα 
εγκληματικότητας αναγνωρίζονται και 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό, και ότι 
πρέπει επίσης να τους παρέχεται δέουσα 
προστασία, υποστήριξη και πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε βασικά ζητήματα 
της πρόληψης, της ελλιπούς καταγγελίας, 
της προστασίας των θυμάτων, της 
στήριξης και της αποκατάστασης, καθώς 
και της δίωξης των δραστών.

Or. en

Τροπολογία 398
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(10) Η ιδιαίτερη ανάγκη για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών καθώς και 
άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο σε 
κοινή βάση προκύπτει επίσης από την 
ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες 
σχετικά με τον ορισμό των ποινικών 
αδικημάτων και κυρώσεων, καθώς και τα 
βασικά ζητήματα της πρόληψης, της 
ελλιπούς καταγγελίας, της προστασίας των 
θυμάτων, της στήριξης και της 
αποκατάστασης, καθώς και της δίωξης των 
δραστών, τομείς στους οποίους οι 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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προσεγγίσεις και το επίπεδο δράσης των 
κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά.

Or. fi

Τροπολογία 399
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(11) Η έμφυλη βία πληροί τα κριτήρια 
ώστε να προστεθεί ως νέος τομέας 
εγκληματικότητας απαριθμούμενος στο 
άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 400
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(11) Η έμφυλη βία πληροί τα κριτήρια 
ώστε να προστεθεί ως νέος τομέας 
εγκληματικότητας απαριθμούμενος στο 
άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 401
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Η βία λόγω φύλου χαρακτηρίζεται ως 
τομέας εγκληματικότητας που πληροί τα 
κριτήρια του άρθρου 83 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi


