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Τροπολογία 1
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το 
άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 2
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 83 
παράγραφος 1 και το άρθρο 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 83 
παράγραφος 1, το άρθρο 84 και το άρθρο 
225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 3
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

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»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2020 με τίτλο 
«Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025», και 
ιδίως τον πρώτο στόχο της για την 
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απαλλαγή των γυναικών και των 
κοριτσιών από τη βία και τα στερεότυπα,

Or. en

Τροπολογία 4
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 5
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κώδικα 
δεοντολογίας της Επιτροπής για την 
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής 
μίσους στο διαδίκτυο, που δημοσιεύτηκε 
τον Μάιο του 2016, καθώς και τον 
πέμπτο γύρο αξιολογήσεών του, που είχε 
σαν αποτέλεσμα την εκπόνηση του 
εγγράφου «Ενημερωτικό δελτίο - 5ος 
γύρος παρακολούθησης του κώδικα 
δεοντολογίας»,

Or. en

Τροπολογία 6
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
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Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 7
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
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γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 
η οποία τέθηκε προς υπογραφή στην 
Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαΐου 2011 
(στο εξής η «Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»),

Or. en

Τροπολογία 9
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

– έχοντας υπόψη 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 10
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την 
προώθηση της ισότητας των φύλων όσον 
αφορά την εκπαίδευση και τη 
σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM),

Or. en
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Τροπολογία 11
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο, της 23ης Νοεμβρίου 
2001,

Or. en

Τροπολογία 12
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κώδικα 
δεοντολογίας της Επιτροπής για την 
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής 
μίσους στο διαδίκτυο του Μαΐου του 2016 
και τον πέμπτο γύρο παρακολούθησής 
του (Ιούνιος 2020),

Or. en

Τροπολογία 13
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα)



PE695.117v01-00 8/241 AM\1235447EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 
2017, για την καταπολέμηση του 
παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου,

Or. en

Τροπολογία 14
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό για 
την Ευρωπόλ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της 
Ευρωπόλ και την αξιολόγηση απειλών 
όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα της 
Ευρωπόλ,

Or. en

Τροπολογία 15
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό για 
τον Eurojust,

Or. en
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Τροπολογία 16
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων1,

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 17
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 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 18
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την 
ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας 
για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ1α,
_________________
1α P9_TA(2021)0089

Or. en

Τροπολογία 19
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την 
ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας 
για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ1α,
_________________
1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2021)0089

Or. en

Τροπολογία 20
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 
τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
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Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

Or. en

Τροπολογία 21
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (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 22
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 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
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Τροπολογία 23
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με 
μέτρα για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της ηθικής και 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, στους δημόσιους χώρους και 
στην πολιτική ζωή της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 24
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 δ (νέα)

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 βίας1α,
_________________
1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080

Or. en

Τροπολογία 25
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την 
ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και 
των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού 
τομέα,

Or. en

Τροπολογία 26
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 27
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση της 
κυβερνοεγκληματικότητας,

Or. en
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Τροπολογία 28
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις των 
νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα 
των γυναικών, και άλλων νομικών 
πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τη βία 
κατά των γυναικών,

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις των 
νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα 
των γυναικών και των παιδιών, και άλλων 
νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών 
για τη βία κατά των γυναικών και των 
παιδιών,

Or. en

Τροπολογία 29
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ής 
Νοεμβρίου 1989,

Or. en

Τροπολογία 30
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την από 18ης 
Απριλίου 2011 γενική παρατήρηση αριθ. 
13 της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
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Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του 
παιδιού να είναι απαλλαγμένο από κάθε 
μορφή βίας,

Or. en

Τροπολογία 31
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) που εγκρίθηκε στις 
18 Δεκεμβρίου 1979,

Or. en

Τροπολογία 32
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 δ (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 επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών (επιτροπή 
CEDAW),

Or. en

Τροπολογία 33
Έλενα Κουντουρά
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, 
και ειδικότερα τον στόχο βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5 σχετικά με την 
ισότητα των φύλων,

Or. en

Τροπολογία 34
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την από 4ης 
Μαρτίου 2016 πρόταση της Επιτροπής 
για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με 
τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(COM(2016)0109),

Or. en

Τροπολογία 35
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών, της 20ής 
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Δεκεμβρίου 1993,

Or. en

Τροπολογία 36
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των 
ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών 
για τη βία κατά των γυναικών, ιδίως την 
έκθεση της 18ης Ιουνίου 2018 για τη βία 
κατά των γυναικών στο διαδίκτυο 
(A/HRC/38/47), την έκθεση της 6ης 
Μαΐου 2020 σχετικά με την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών δημοσιογράφων (A/HRC/44/52) 
και την έκθεση της 24ης Ιουλίου 2020 
σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ της 
πανδημίας κορονοϊού (COVID-19) και 
της πανδημίας της έμφυλης βίας κατά 
των γυναικών, με ιδιαίτερη επικέντρωση 
στην ενδοοικογενειακή βία και την 
πρωτοβουλία «ηρεμία στο σπίτι» 
(A/75/144),

Or. en

Τροπολογία 37
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση των 
Ηνωμένων Εθνών της 18ης Ιουνίου 2018 
από τον ειδικό εισηγητή για τη βία κατά 
των γυναικών, τα αίτια και τις συνέπειές 
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της στη βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών στο διαδίκτυο από την οπτική 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
(A/HRC/38/47 (2018),

Or. en

Τροπολογία 38
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
ΟΑΣΕ σχετικά με την ασφάλεια των 
γυναικών δημοσιογράφων στο 
διαδίκτυο1α,
_________________
1α 
https://www.osce.org/files/f/documents/2/9
/468861_0.pdf

Or. en

Τροπολογία 39
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης 
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης: προστασία των 
δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική 
μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των 
πλατφορμών,
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Or. en

Τροπολογία 40
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), της 3ης 
Μαρτίου 2014, με τίτλο «Violence against 
women: an EU-wide survey» (Βία κατά 
των γυναικών: μια έρευνα σε επίπεδο 
ΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 41
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1979,

Or. en

Τροπολογία 42
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, της 10ης 
Δεκεμβρίου 1984,

Or. en

Τροπολογία 43
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την 
κυβερνοεγκληματικότητα,

Or. en

Τροπολογία 44
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων: η συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία,
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Or. en

Τροπολογία 45
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (COM 
2020(0825)),

Or. en

Τροπολογία 46
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση για 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο 
(προσωρινός κανονισμός σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και άλλων δεδομένων) 
(COM(2020) 568),

Or. en

Τροπολογία 47
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του 
Μαρτίου 2014, με τίτλο «Violence against 
women: an EU-wide survey» (Βία κατά 
των γυναικών: μια έρευνα σε επίπεδο 
ΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 48
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 49
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 50
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
11ης 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 51
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την 
ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών 
(πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες), 
(COM(2020) 825),

Or. en
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Τροπολογία 52
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και των συνεπειών της,

Or. en

Τροπολογία 53
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της 
Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «Cyber violence 
and hate speech online against women» 
(Βία στο διαδίκτυο και ρητορική μίσους 
σε βάρος των γυναικών στο διαδίκτυο),

Or. en

Τροπολογία 54
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
του γενικού εισαγγελέα της 19ης Μαρτίου 
2021 (Avis 1/19),

Or. en

Τροπολογία 55
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 γ (νέα)

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 βίας,

Or. en

Τροπολογία 56
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 57
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Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με 
μέτρα για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της ηθικής και 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, στους δημόσιους χώρους και 
στην πολιτική ζωή της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 58
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 59
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έρευνα 
για τους ΛΟΑΤΚΙ με τίτλο «A long way to 
go for LGBTI equality»: (Η απόσταση 
μέχρι την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔΜ 
είναι μεγάλη)1α, που εξέδωσε ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
_________________
1α 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 60
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια 
μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και 
ότι ως τέτοια θα πρέπει να νοούνται όλες 
οι πράξεις έμφυλης βίας που προκαλούν ή 
μπορεί να προκαλούν σωματική, 
σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική 
βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών για 
τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της 
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε 
στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο, καθώς 
και εκείνες που ασκούνται στο διαδίκτυο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο συνιστά επέκταση της 
πατριαρχικής έμφυλης και σεξουαλικής 
βίας κατά των γυναικών, η οποία 
εξελίσσεται μέσω της προόδου της 
ψηφιακής τεχνολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 61
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο περιορίζει το δικαίωμα 
των γυναικών να εκφράζονται ισότιμα, 
ελεύθερα και χωρίς φόβο, και ότι οι 
γυναίκες φιμώνονται συχνά μέσω βίας 
και κακοποίησης στο διαδίκτυο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
περιπτώσεις ο αντίκτυπος στα θύματα 
που έχουν βιώσει διαδικτυακή 
κακοποίηση ή παρενόχληση είναι 
σοβαρός και περιλαμβάνει χαμηλή 
αυτοπεποίθηση ή απώλεια της 
αυτοεκτίμησης λόγω άγχους, αγωνίας ή 
κρίσεων πανικού έπειτα από διαδικτυακή 
κακοποίηση ή παρενόχληση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο 
διαδίκτυο επηρεάζει τις γυναίκες σε 
δυσανάλογο βαθμό, όχι μόνο 
προκαλώντας τους ψυχολογικές βλάβες 
και πόνο αλλά και εμποδίζοντάς τις από 
την ψηφιακή συμμετοχή στον πολιτικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 62
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος 
στόχος της στρατηγικής της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 
επικεντρώνεται στον τερματισμό της 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αξία και 
βασικό στόχο της ΕΕ, και ότι θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται σε όλες τις 
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έμφυλης βίας και την περιγράφει ως «μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των 
κοινωνιών μας»·

πολιτικές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το δικαίωμα σε ισότιμη μεταχείριση 
και μη εισαγωγή διακρίσεων συνιστά 
θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες1α και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος στόχος 
της στρατηγικής της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 
επικεντρώνεται στον τερματισμό της 
έμφυλης βίας και την περιγράφει ως «μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των 
κοινωνιών μας», καθώς παραμένει 
εκτεταμένη και επηρεάζει τις γυναίκες σε 
όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, 
εισοδήματος, κοινωνικού υποβάθρου ή 
χώρας προέλευσης ή διαμονής, και 
αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια 
για την επίτευξη ισότητας των φύλων·

_________________
1α Άρθρο 2 και άρθρο 3 παράγραφος 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
1β Άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 63
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος 
στόχος της στρατηγικής της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 
επικεντρώνεται στον τερματισμό της 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος 
στόχος της στρατηγικής της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 
επικεντρώνεται στον τερματισμό της 
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έμφυλης βίας και την περιγράφει ως «μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των 
κοινωνιών μας»·

έμφυλης βίας και την περιγράφει ως «μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των 
κοινωνιών μας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
με τη στρατηγική της Ένωσης για την 
ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ υπενθυμίζεται ότι 
όλοι έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, τόσο 
στο σπίτι τους, όσο και στη δημόσια 
σφαίρα αλλά και στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 64
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος 
στόχος της στρατηγικής της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 
επικεντρώνεται στον τερματισμό της 
έμφυλης βίας και την περιγράφει ως «μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των 
κοινωνιών μας»·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος 
στόχος της στρατηγικής της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 
επικεντρώνεται στον τερματισμό της 
έμφυλης βίας·

Or. sk

Τροπολογία 65
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
κατά των γυναικών μπορεί να έχει 
διάφορες μορφές, αναγνωρίζοντας τη 
διαρθρωτική φύση της βίας κατά των 
γυναικών ως έμφυλη βία, και ότι η βία 
κατά των γυναικών συνιστά έναν από 
τους βασικούς κοινωνικούς μηχανισμούς 
μέσω των οποίων οι γυναίκες 
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εξαναγκάζονται σε θέση υποτέλειας 
έναντι των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι 
ανθρώπινα δικαιώματα και συνεπώς 
οικουμενικά και αδιαίρετα·

Or. en

Τροπολογία 66
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση του τομέα ποινικής 
δικαιοσύνης σε πολλά κράτη μέλη έναντι 
των θυμάτων βίας στο διαδίκτυο 
εξακολουθεί να σημειώνει 
καθυστερήσεις, καταδεικνύοντας έλλειψη 
ενσυναίσθησης και κατανόησης της 
σοβαρότητας αυτών των αδικημάτων και 
αποθαρρύνοντας τις γυναίκες και τα 
κορίτσια να καταγγέλλουν τέτοιες 
πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 67
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η 
ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία εξακολουθεί 
να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα 
διεθνή πρότυπα εξάλειψης της έμφυλης 
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βίας, και ότι η ολοκλήρωση της 
προσχώρησης της ΕΕ σε αυτήν αποτελεί 
βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 68
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην 
άνιση κατανομή της εξουσίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, στον σεξισμό και 
στα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών 
παραμένει διαδεδομένη στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και 
ως παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που βασίζεται στην 
ανισότητα των φύλων, στη διαιώνιση και 
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στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

ενίσχυση της οποίας συμβάλλουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία έχει 
τις ρίζες της στην άνιση κατανομή της 
εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
στις εδραιωμένες πατριαρχικές δομές και 
πρακτικές, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο σχετικά 
με τους ρόλους και τις ικανότητες 
γυναικών και ανδρών, τα οποία έχουν 
οδηγήσει σε κυριαρχία και διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών από τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 70
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην 
άνιση κατανομή της εξουσίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, στον σεξισμό και 
στα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης·

Or. fr

Τροπολογία 71
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
πρότυπα και τα στερεότυπα που αφορούν 
το φύλο, τα οποία έχουν οδηγήσει σε 
κυριαρχία και διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών και των κοριτσιών σε όλη τους 
την ποικιλομορφία από τους άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έμφυλη βία 
ασκείται επίσης και λόγω εικαζόμενης 
απόκλισης από τα έμφυλα πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 72
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης με τεράστιες επιπτώσεις 
στα θύματα, στις οικογένειες και στις 
κοινότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Or. en
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Τροπολογία 73
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της, μεταξύ 
άλλων, στους γάμους παιδιών, στον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, στη σεξουαλική βία, 
στην εμπορία ανθρώπων, στα στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο και στους φόνους 
για λόγους τιμής, τα οποία έχουν οδηγήσει 
σε κυριαρχία και διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών από τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 74
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών και 
άλλες μορφές έμφυλης βίας είναι ευρέως 
διαδεδομένες στην Ένωση και πρέπει να 
νοούνται ως ακραία μορφή διάκρισης και 
ως παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που 
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τους άνδρες· αφορούν το φύλο, τα οποία έχουν οδηγήσει 
σε κυριαρχία και διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών από τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 75
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης και ως σοβαρή 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 76
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στις 
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κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

πατριαρχικές δομές, στην άνιση κατανομή 
της εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
στον σεξισμό και στα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο, τα οποία έχουν οδηγήσει 
σε κυριαρχία και διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ από 
τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 77
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης 
βίας είναι ευρέως διαδεδομένες στην 
Ένωση και πρέπει να νοούνται ως ακραία 
μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της στην άνιση 
κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, στον σεξισμό και στα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα 
οποία έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία και 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από 
τους άνδρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και άλλες μορφές βίας είναι 
ευρέως διαδεδομένες στην Ένωση και 
πρέπει να νοούνται ως ακραία μορφή 
διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της στην 
έλλειψη ισχυρών οικογενειακών δεσμών 
εντός των οποίων είναι δεδομένος ο 
αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και η συμπληρωματικότητα 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 78
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξάπλωση στην Ευρώπη του 
ριζοσπαστικού ισλάμ, που έχει ως 
συνέπεια η γυναίκα να αντιμετωπίζεται 
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ως ον υποδεέστερο από τον άνδρα, 
συμβάλλει στην επιδείνωση της βίας κατά 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 
βίας στο διαδίκτυο, όπως φάνηκε στη 
Γαλλία από την υπόθεση Mila·

Or. fr

Τροπολογία 79
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξανόμενη επιρροή του διαδικτύου, η 
ταχεία διάδοση των κινητών 
πληροφοριών και η χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με 
τη βία κατά των γυναικών έχουν οδηγήσει 
σε αύξηση της βίας κατά των γυναικών 
στο διαδίκτυο και της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 80
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και η 
ανάγκη πρόσβασης στην ψηφιακή 
δημόσια σφαίρα καθίστανται ολοένα και 
πιο αναγκαίες για την ανάπτυξη των 
κοινωνιών και των οικονομιών μας·

Or. en
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Τροπολογία 81
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, η οποία συνοδεύεται από τον 
αμοιβαίο σεβασμό, αποτελεί την 
καλύτερη διασφάλιση έναντι της αύξησης 
της έμφυλης βίας·

Or. fr

Τροπολογία 82
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών και η 
έμφυλη βία παρουσιάζουν διαφορετικές 
αλλά όχι αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι εν γένει 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να την εντείνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ενδοοικογενειακή βία κατά των 
γυναικών αυξήθηκε με ανησυχητικό 
τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19 στα κράτη μέλη και ότι η βία 
αυτή διαδίδεται στον διαδικτυακό κόσμο, 
καθώς βίαιοι (πρώην) σύντροφοι 
παρακολουθούν, εντοπίζουν, απειλούν και 
ασκούν βία με χρήση ψηφιακών 
εργαλείων1α, στοιχείο που υποδηλώνει ότι 
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η βία στο διαδίκτυο μπορεί να συμπέσει 
με σωματική βία και να κλιμακωθεί σε 
αυτήν εάν δεν αντιμετωπιστεί από την 
αρχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα 
των θυμάτων (2020-2025), η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι η ισχύουσα κατάσταση 
με την πανδημία COVID-19 προκάλεσε 
αύξηση των εγκλημάτων στο διαδίκτυο, 
όπως τα διαδικτυακά σεξουαλικά 
αδικήματα και τα εγκλήματα μίσους·
_________________
1α Web Foundation (2020). There’s a 
Pandemic of online violence against 
women and girls. (Υπάρχει πανδημία 
διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών.) Web Foundation.

Or. en

Τροπολογία 83
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν 
ή να τη συνεχίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο συνιστά 
αλληλεπίδραση μεταξύ της βίας στο 
διαδίκτυο και της έμφυλης βίας και θα 
πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως συνέχεια 
και επέκταση της έμφυλης βίας εκτός 
διαδικτύου στο διαδικτυακό περιβάλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο 
διαδίκτυο είναι συχνά αλληλένδετη και 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βία εκτός 
διαδικτύου, διότι μπορεί να προηγείται 
αυτής, να τη συνοδεύει ή να τη συνεχίζει·

Or. en
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Τροπολογία 84
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτές οι διαφορετικές μορφές βίας είναι 
συχνά αλληλένδετες και άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τη βία εκτός διαδικτύου, 
διότι μπορούν να προηγούνται αυτής, να 
τη συνοδεύουν ή να τη συνεχίζουν·

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· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι 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 85
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ 
και η έμφυλη βία παρουσιάζουν 
διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·
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Or. en

Τροπολογία 86
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών και η 
έμφυλη βία παρουσιάζουν διαφορετικές 
αλλά όχι αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Or. en

Τροπολογία 87
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών παρουσιάζει διαφορετικές 
αλλά όχι αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Or. en
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Τροπολογία 88
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και η έμφυλη βία 
παρουσιάζουν διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και των ανδρών 
παρουσιάζει διαφορετικές αλλά όχι 
αλληλοαποκλειόμενες μορφές και 
εκδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι διαφορετικές μορφές βίας είναι συχνά 
αλληλένδετες και άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τη βία εκτός διαδικτύου, διότι μπορούν 
να προηγούνται αυτής, να τη συνοδεύουν ή 
να τη συνεχίζουν·

Or. sk

Τροπολογία 89
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίος ένας εναρμονισμένος νομικός 
ορισμός της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των 
γυναικών, ο ορισμός της βίας κατά των 
γυναικών στο διαδίκτυο καλύπτει κάθε 
μορφή έμφυλης βίας κατά των γυναικών 
που διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητά τηλέφωνα και 
έξυπνα τηλέφωνα, το διαδίκτυο, 
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης ή μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στρέφεται κατά των 
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γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή τις 
επηρεάζει δυσανάλογα·1α

_________________
1α Έκθεση της 18ης Ιουνίου 2018 από τον 
ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών 
για τη βία κατά των γυναικών, τα αίτια 
και τις συνέπειές της στη διαδικτυακή 
βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών από την οπτική των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων 
(A/HRC/38/47(2018).

Or. en

Τροπολογία 90
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καινοτομία σημειώνεται με ρυθμούς που 
συχνά δεν επιτρέπουν την εξέταση των 
μακροχρόνιων επιπτώσεών της, ενώ οι 
ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η 
αυξανόμενη επιρροή του διαδικτύου, η 
διάδοση των κινητών πληροφοριών και η 
εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης ωθούν συχνά και δημιουργούν 
νέες μορφές έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 91
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

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

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία, συμπεριλαμβανομένης της 
διάστασης της βίας στο διαδίκτυο και 
της ενδοοικογενειακής βίας, αυξήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δέκα 
γυναίκες στην ΕΕ έχουν βιώσει ήδη 
κάποια μορφή βίας στο διαδίκτυο από 
την ηλικία των 15 ετών1α·
_________________
1α Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014). 
Violence against women: an EU-wide 
survey (Βία κατά των γυναικών: Μια 
έρευνα σε επίπεδο ΕΕ). 

Or. en

Τροπολογία 92
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μεγαλύτερη χρήση του 
διαδικτύου κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 αυξάνει τη 
διαδικτυακή βία και την έμφυλη βία που 
διευκολύνεται μέσω των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 93
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με τον ΠΟΥ1α μία στις τρεις γυναίκες 
παγκοσμίως δέχεται σωματική ή 
σεξουαλική βία κυρίως από ερωτικό 
σύντροφο και ότι οι περίοδοι περιορισμού 
της κυκλοφορίας έχουν εντείνει τον 
κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας και 
κακοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας αυξάνει τη 
διαδικτυακή βία και την έμφυλη βία που 
διευκολύνεται μέσω των ΤΠΕ·
_________________
1α Έκθεση του ΠΟΕ με τίτλο «Violence 
against women prevalence estimates 
2018» (Εκτιμήσεις για τα περιστατικά 
βίας κατά των γυναικών το 2018)

Or. en

Τροπολογία 94
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ισχύουσες μορφές βίας και έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο εξελίσσονται διαρκώς και 
ότι νέες μορφές αναδύονται, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός 
εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βία κατά των γυναικών επισήμανε ότι οι 
νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν 
αναμφίβολα σε διαφορετικές και νέες 
εκφράσεις της διαδικτυακής βίας κατά 
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των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 95
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενες μορφές έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο εξελίσσονται διαρκώς και ότι 
νέες μορφές εμφανίζονται λόγω της 
ταχείας εξέλιξης και χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων, η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων, η παράνομη 
εμπορία μέσω διαδικτύου, η σεξουαλική 
εκμετάλλευση, η υποκλοπή ταυτότητας, η 
χρήση του αρχικού ονόματος ενός 
διεμφυλικού ατόμου, η αθέμιτη 
προσέγγιση παιδιών μέσω διαδικτύου, το 
παραποιημένο περιεχόμενο «deepfake», 
το ψευδές πορνό, η εκδικητική 
πορνογραφία, η δυσφήμηση, ο 
εξευτελισμός, οι επιθέσεις στην ελευθερία 
της έκφρασης, συγκαταλέγονται μεταξύ 
των συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περιστατικά έμφυλης βίας στο διαδίκτυο 
μπορεί να διαπραχθούν με χρήση σειράς 
διαύλων και εργαλείων διαδικτυακής 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του 
διαδικτυακού περιεχομένου, των 
δικτυακών χώρων συζητήσεων, των 
δικτυακών χώρων γνωριμιών, των χώρων 
σχολιασμού και των χώρων συζητήσεων 
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των διαδικτυακών παιχνιδιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο μπορούν να 
διαπραχθούν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία 
και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό, τι 
μορφές άσκησης σωματικής έμφυλης 
βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδική 
νομοθεσία με την οποία ποινικοποιούνται 
ορισμένες μόνο από αυτές τις ειδικές 
μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν εγκρίνει διαφορετικές μεταξύ 
τους νομοθετικές προσεγγίσεις για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν καλύπτουν όλες 
τις πτυχές του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 96
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 
των συνηθέστερων τύπων έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο περιλαμβάνονται 
εγκλήματα, όπως η κυβερνοπαρενόχληση, 
η επίμονη παρακολούθηση μέσω 
διαδικτύου με χρήση απειλών βιασμού, 
θανάτου, αποπειρών χάκινγκ και 
δημοσιοποίησης ιδιωτικών πληροφοριών 
και φωτογραφιών· η σεξουαλική 
εκμετάλλευση μέσω του διαδικτύου, η μη 
συναινετική και η εκδικητική 
πορνογραφία, η προσποίηση, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
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διαδίκτυο και μπορεί να εμφανιστούν σε 
διάφορες πλατφόρμες, όπως μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τόποι δικτυακού 
περιεχομένου και συζήτησης, μηχανές 
αναζήτησης, υπηρεσίες ανταλλαγής 
μηνυμάτων, ιστολόγια, δικτυακοί τόποι 
και εφαρμογές γνωριμιών, ενότητες 
σχολιασμού μέσων ενημέρωσης και 
εφημερίδων, φόρουμ, χώροι συζητήσεων 
διαδικτυακών παιχνιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
θεσπίσει ειδική νομοθεσία για ορισμένες 
μόνο από αυτές τις ειδικές μορφές·

Or. en

Τροπολογία 97
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο 
διαδίκτυο μπορεί να εκδηλωθεί ως 
διάφορες μορφές βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής, 
της ψυχολογικής και, όπως δείχνουν οι 
αυξανόμενες τάσεις, της οικονομικής, 
όπου το τρέχον ή το μελλοντικό καθεστώς 
απασχόλησης του θύματος διακυβεύεται 
εξαιτίας της δημοσίευσης πληροφοριών 
στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν πρέπει να παραβλέπονται και οι 
δυνατότητες για σωματικές εκδηλώσεις 
βίας στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
προσωπικών εικόνων ή βίντεο χωρίς 
συναίνεση, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
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συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Or. en

Τροπολογία 98
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διάφορες μορφές διαδικτυακής 
παρενόχλησης έχουν ως αποδέκτες όλες 
τις ηλικιακές ομάδες, από τις μικρές 
ηλικίες ως τη σχολική και επαγγελματική 
ζωή και ως την τρίτη ηλικία, και μπορεί 
να λαμβάνουν διαφορετικές μορφές, από 
γενικού χαρακτήρα εκφοβισμό, 
υποτίμηση, ακατάλληλη κατονομασία και 
ονειδισμό έως υπονόμευση, στρέβλωση 
των απόψεων, ακατάλληλο σχολιασμό 
απόψεων και γενικά αρνητικό, 
παρενοχλητικό σχολιασμό με στόχο 
γυναίκες και σεξουαλικές μειονότητες εν 
γένει σε σύγκριση με τους άνδρες, η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Or. en
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Τροπολογία 99
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχει κοινός ορισμός ή 
αποτελεσματική προσέγγιση πολιτικής για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο σε επίπεδο ΕΕ ή εθνικό 
επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους και η σεξιστική 
ρητορική στο διαδίκτυο, το «κράξιμο», η 
δημοσιοποίηση των προσωπικών 
στοιχείων, η προσποίηση, η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων και το 
παραποιημένο περιεχόμενο τύπου 
«deepfake» συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ψηφιακός χώρος χρησιμοποιείται για να 
παρασυρθούν γυναίκες στην 
πορνογραφία, την πορνεία και την 
εμπορία ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές, αλλά ότι η 
διασυνοριακή φύση της βίας στο 
διαδίκτυο δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί 
με κατάλληλο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 100
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο συγκαταλέγονται η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, 
της λήψης, της ανταλλαγής αλλά και της 
δημιουργίας και της χειραγώγησης 
δεδομένων ή εικόνων, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
σεξουαλικού χαρακτήρα, χωρίς 
συγκατάθεση, και η ρητορική μίσους στο 
διαδίκτυο, ο καταναγκαστικός έλεγχος 
μέσω ψηφιακής παρακολούθησης και 
ελέγχου των επικοινωνιών από εφαρμογές 
λογισμικού μυστικής παρακολούθησης 
(stalkerware) και κατασκοπευτικού 
λογισμικού (spyware)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
θεσπίσει ειδικές νομοθεσίες για ορισμένες 
μόνο από αυτές τις συγκεκριμένες μορφές·

Or. en

Τροπολογία 101
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων, ο σεξουαλικός 
εξαναγκασμός και εκβιασμός, ο δημόσιος 
εξευτελισμός, η υποκλοπή ταυτότητας, η 
εκδικητική πορνογραφία και η 
σεξουαλική κακοποίηση βάσει εικόνων 
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ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Or. en

Τροπολογία 102
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές, εξακολουθούν να 
παραμένουν σημαντικά κενά·

Or. en

Τροπολογία 103
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων, η χρήση του 
αρχικού ονόματος διεμφυλικού ατόμου 
και η σεξουαλική κακοποίηση βάσει 
εικόνων συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Or. en

Τροπολογία 104
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών βίας στο διαδίκτυο 
που στρέφονται κατά των γυναικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν θεσπίσει ειδική νομοθεσία για 
ορισμένες μόνο από αυτές τις ειδικές 
μορφές·

Or. en
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Τροπολογία 105
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών βίας στο διαδίκτυο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν θεσπίσει ειδική νομοθεσία για 
ορισμένες μόνο από αυτές τις ειδικές 
μορφές·

Or. sk

Τροπολογία 106
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για ορισμένες μόνο από 
αυτές τις ειδικές μορφές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοπαρενόχληση, η επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός, το «τρολάρισμα», η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 
«κράξιμο», η δημοσιοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων και η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων μορφών βίας στο διαδίκτυο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν θεσπίσει ειδική νομοθεσία για 
ορισμένες μόνο από αυτές τις ειδικές 
μορφές·
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Or. en

Τροπολογία 107
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ δεν 
παρέχει τους μηχανισμούς που είναι 
αναγκαίοι για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει κοινή αντίληψη του τι συνιστά 
βία στο διαδίκτυο και τι περιλαμβάνει η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο για τα θύματα 
ή την κοινωνία στο σύνολό της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
εναρμονισμένου ορισμού της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο στην ΕΕ επιφέρει 
σημαντικές διαφορές ως προς τον βαθμό 
στον οποίο καταπολεμούν και 
αποτρέπουν τα κράτη μέλη την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται μεγάλες ανισότητες και 
κατακερματισμός ως προς την 
προστασία μεταξύ των κρατών μελών, 
παρά τη διασυνοριακή φύση της βίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρητορική μίσους κατά των ατόμων 
ΛΟΑΤΚΙ είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, 
ιδίως στο διαδίκτυο, και ότι το 
νομοθετικό πλαίσιο ορισμένων κρατών 
μελών παρουσιάζει πρόδηλες ελλείψεις 
της νομοθεσίας αναφορικά με την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την 
επιβολή κυρώσεων για τέτοιες μορφές 
διαδικτυακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι επί του παρόντος 15 κράτη μέλη δεν 
περιλαμβάνουν την ταυτότητα φύλου στη 
νομοθεσία τους σχετικά με τη ρητορική 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή έχει προτείνει την επέκταση 
του καταλόγου των εγκλημάτων που 
αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ δυνάμει 
του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ώστε 
να καλύπτουν και τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων 
και όταν αυτά στρέφονται κατά των 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 109
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων, επτά στις δέκα 
γυναίκες έχουν βιώσει επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογισμικό 
μυστικής παρακολούθησης (stalkerware) 
είναι λογισμικό που διευκολύνει την 
κακοποίηση καθιστώντας εφικτή την 
παρακολούθηση της συσκευής ενός 
ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του και 
χωρίς να γνωστοποιείται η 
δραστηριότητα παρακολούθησης στον 
κάτοχο της συσκευής αλλά παραμένοντας 
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κρυφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
λογισμικό μυστικής παρακολούθησης 
διατίθεται νομίμως προς χρήση και 
αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
συχνά προωθείται ως λογισμικό γονικού 
ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 110
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές της ΤΝ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
ψευδούς περιεχομένου, όπως 
παραποιημένο περιεχόμενο τύπου 
«deepfake», το οποίο αναπτύσσεται με 
γεωμετρική πρόοδο και συνιστά 
επικείμενη απειλή για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση 
των deepfake μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνη καθώς μπορεί να είναι 
δύσκολο για τους πολίτες να 
αξιολογήσουν την αξιοπιστία αυτού του 
οπτικοακουστικού περιεχομένου και 
υλικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τεχνολογία των deepfake χρησιμοποιείται 
συχνά για τη δημιουργία πορνογραφίας 
χωρίς συναίνεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η σεξουαλική κακοποίηση βάσει εικόνων, 
όπως ψευδείς πορνογραφικές 
φωτογραφίες και βίντεο, χρησιμοποιείται 
συχνά ως όπλο για την παρενόχληση και 
τον εξευτελισμό των γυναικών και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει σοβαρό 
αντίκτυπο στη σεξουαλική, σωματική και 
ψυχολογική τους υγεία καθώς και στην 
οικονομική και κοινωνική ευημερία τους·

Or. en
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Τροπολογία 111
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανία του σεξ αντιπροσωπεύει μια 
αναπτυσσόμενη και ολοένα πιο 
επικίνδυνη αγορά στο διαδίκτυο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από 
τις μορφές της είναι αλληλοσυνδεόμενες, 
κυρίως η πορνογραφία, η πορνεία και η 
εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πορνογραφία είναι ολοένα και πιο 
βίαιη και ότι η μεγάλη πλειονότητα των 
εικόνων παρουσιάζει πράξεις βίας σε 
βάρος γυναικών και κοριτσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
αυξημένη ζήτηση για εικόνες 
σεξουαλικής κακοποίησης και επίθεσης 
σε βάρος ανηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πορνογραφική βιομηχανία έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις για τις 
γυναίκες που συμμετέχουν, κυρίως για τη 
σωματική, την πνευματική και τη 
συναισθηματική τους υγεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το περιεχόμενο αυτό είναι 
εύκολα διαθέσιμο σε όλους και ότι έχει 
συνδεθεί άμεσα με την αύξηση της 
σεξουαλικής βίας που διαπράττεται από 
ανήλικα αγόρια·

Or. en

Τροπολογία 112
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τεχνολογία μπορεί επίσης να διευκολύνει 
τη βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων και 
την ενδοοικογενειακή βία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι άνδρες χρησιμοποιούν 
συχνά, μεταξύ άλλων, τηλέφωνα και μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξουν, 
να παρενοχλήσουν, να εξευτελίσουν και 
να ασκήσουν άλλες μορφές βίας σε βάρος 
των συντρόφων ή των πρώην συντρόφων 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκδικητική πορνογραφία αποτελεί 
αυξανόμενη μορφή βίας μεταξύ ερωτικών 
συντρόφων, και ότι ο αριθμός των 
δικτυακών τόπων που διαδίδουν τέτοιο 
περιεχόμενο παρουσιάζει επίσης αύξηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της 
εκδικητικής πορνογραφίας μπορεί να 
είναι σεξουαλικού χαρακτήρα (καθώς η 
σεξουαλική συνεύρεση καταγράφηκε 
και/ή διαδόθηκε χωρίς συγκατάθεση), 
ψυχολογικού (αντίκτυπος της 
δημοσιοποίησης της ιδιωτικής ζωής) και 
οικονομικού (καθώς η σεξουαλική 
κακοποίηση βάσει εικόνων ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο το ισχύον και το 
μελλοντικό καθεστώς απασχόλησης των 
θυμάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντικός αριθμός θυμάτων 
εκδικητικής πορνογραφίας αυτοκτονεί·

Or. en

Τροπολογία 113
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλοι 
δικτυακοί τόποι πορνογραφικού 
περιεχομένου βρίσκονται επί του 
παρόντος στο προσκήνιο εξαιτίας 
σοβαρών περιπτώσεων παράνομου 
περιεχομένου το οποίο διαδίδουν και από 
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το οποίο αποκομίζουν οικονομικά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένων βίντεο γυναικών 
και παιδιών που έχουν πέσει θύματα 
εμπορίας, βίντεο γυναικών θυμάτων 
βιασμού και κακοποίησης, βίντεο που 
τραβήχτηκαν μυστικά και βίντεο που 
ανταλλάσσονται χωρίς τη συγκατάθεση 
των γυναικών που καταγράφονται σε 
αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση 
ιδιωτικού περιεχομένου και ιδίως 
σεξουαλικών επιθέσεων στο διαδίκτυο 
συνοδεύεται από ένα επιπλέον στοιχείο 
τραυματισμού πέραν της βίας, συχνά με 
δραματικές συνέπειες, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας·

Or. en

Τροπολογία 114
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα της εξάλειψης της έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο, είναι αναγκαία η 
συνεκτίμηση συνεκτικών και 
συγκρίσιμων δεδομένων της διοίκησης, 
με βάση ένα ισχυρό και συντονισμένο 
πλαίσιο συλλογής δεδομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης και την οδηγία 
για τα δικαιώματα των θυμάτων τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν 
στατιστικά στοιχεία και να παρέχουν 
δεδομένα αναλυμένα ανά φύλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη εναρμονισμένου 
ορισμού και συλλογής πρόσφατων 
ολοκληρωμένων, συγκρίσιμων και 
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αναλυμένων ανά φύλο δεδομένων, και η 
ελλιπής αναφορά περιπτώσεων έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την ακριβή 
αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χωρίς ακριβή οπτική της επικράτησης 
της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και των 
διαφόρων μορφών αυτής, η σοβαρότητα 
του προβλήματος εξακολουθεί να μην 
ποσοτικοποιείται και να μην 
χαρτογραφείται επαρκώς και να 
υποτιμάται διαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι από τις διαθέσιμες μελέτες 
καταδεικνύεται ότι η βία στο διαδίκτυο 
επηρεάζει γυναίκες και κορίτσια σε 
δυσανάλογο βαθμό, τόσο από την άποψη 
της έκτασης όσο και από εκείνη του 
είδους των επιζήμιων δραστηριοτήτων 1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έρευνα 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(FRA) σχετικά με τη βία κατά των 
γυναικών προκύπτει ότι μία στις δέκα 
γυναίκες έχουν ήδη βιώσει κάποια μορφή 
βίας στον κυβερνοχώρο από την ηλικία 
των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να 
αξιολογηθεί επαρκώς ο αντίκτυπος της 
βίας στο διαδίκτυο για τα θύματα, και να 
γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί που 
επιτρέπουν στους άνδρες να ασκούν αυτή 
τη μορφή έμφυλης βίας προκειμένου να 
διασφαλισθεί η προσφυγή, η λογοδοσία 
και η πρόληψη·
_________________
1α Έκθεση του ειδικού εισηγητή για τη 
βία κατά των γυναικών, Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2018

Or. en
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Τροπολογία 115
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έρευνα 
του World Wide Web Foundation, η 
οποία πραγματοποιήθηκε το 2020 με 
συμμετέχοντες από 180 χώρες, προέκυψε 
ότι ποσοστό 52 % των νεαρών γυναικών 
και κοριτσιών υποστεί βιώσει 
διαδικτυακή βία και ότι 64 % των 
συμμετεχόντων δήλωσαν ότι γνωρίζουν 
κάποιον που έχει υποστεί τέτοιας μορφής 
βία· σε αυτήν αναφέρεται ότι οι νεαρές 
γυναίκες και τα κορίτσια κινδυνεύουν 
περισσότερο να υποστούν βία στο 
διαδίκτυο, ιδίως κυβερνοπαρενόχληση 
και κυβερνοεκφοβισμό, τα οποία μπορεί 
να έχουν απίστευτα αρνητικές επιπτώσεις 
τόσο στη σχολική τους εκπαίδευση όσο 
και στην ψυχική τους υγεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή η έλλειψη διαθέσιμων 
δεδομένων συνδέεται με την ελλιπή 
αναφορά υποθέσεων έμφυλης βίας στο 



PE695.117v01-00 64/241 AM\1235447EL.docx

EL

διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 116
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σχετικά 
με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 
4 και 7 % των γυναικών στην Ένωση 
έχουν υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 
και 3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της βίας στο διαδίκτυο, η 
έλλειψη συλλογής εξαντλητικών και 
πρόσφατων δεδομένων, και η ελλιπής 
αναφορά περιπτώσεων βίας στο διαδίκτυο 
εμποδίζει την ακριβή αξιολόγηση της 
επικράτησης του φαινομένου·

Or. sk

Τροπολογία 117
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
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εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το 2014, 
σύμφωνα με την έρευνα του FRA για τη 
βία κατά των γυναικών, ποσοστό 11 % 
των γυναικών είχαν βιώσει παρενόχληση 
στο διαδίκτυο και ποσοστό 14 % των 
γυναικών είχαν βιώσει επίμονη 
παρακολούθηση από την ηλικία των 15 
ετών, στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 118
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 



PE695.117v01-00 66/241 AM\1235447EL.docx

EL

3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, η οποία 
λαμβάνει πολλαπλές μορφές και αποτελεί 
την πλέον διαδεδομένη μορφή 
μεμονωμένης ή συνδυασμένης ρητορικής 
μίσους, η οποία μέχρι στιγμής 
εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται και να 
μην αντιμετωπίζεται·

Or. en

Τροπολογία 119
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σχετικά 
με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 
4 και 7 % των γυναικών στην Ένωση 
έχουν υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 
και 3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη ολοκληρωμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων για όλες τις 
μορφές έμφυλης βίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι παρά την αυξανόμενη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο 
αυτό, η έλλειψη συλλογής 
ολοκληρωμένων και συγκρίσιμων 
αναλυτικών δεδομένων σχετικά με όλες 
τις μορφές έμφυλης βίας εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων 
οφείλεται επίσης στην έλλειψη 
εναρμόνισης όσον αφορά τους ορισμούς 
που σχετίζονται με την έμφυλη βία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ολοκληρωμένα και συγκρίσιμα αναλυτικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
καταγραφή όλων των μορφών έμφυλης 
βίας και των βασικών αιτίων αυτής·

Or. en

Τροπολογία 120
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικράτηση 
της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο ενδέχεται 
να συνεχίσει να αυξάνεται κατά τα 
επόμενα έτη·

Or. en

Τροπολογία 121
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών, συγκρίσιμων και 
πρόσφατων δεδομένων, και η ελλιπής 
αναφορά περιπτώσεων έμφυλης βίας στο 
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ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

διαδίκτυο εμποδίζει την ακριβή 
αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 122
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της βίας στο διαδίκτυο, η 
έλλειψη συλλογής εξαντλητικών και 
πρόσφατων δεδομένων, και η ελλιπής 
αναφορά περιπτώσεων βίας στο διαδίκτυο 
εμποδίζει την ακριβή αξιολόγηση της 
επικράτησης του φαινομένου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
εκτίμηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας σχετικά με τη βία στο διαδίκτυο, 
μεταξύ 4 και 7 % των γυναικών στην 
Ένωση έχουν υποστεί 
κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 123
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, η έλλειψη συλλογής 
εξαντλητικών και πρόσφατων δεδομένων, 
και η ελλιπής αναφορά περιπτώσεων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εμποδίζει την 
ακριβή αξιολόγηση της επικράτησης του 
φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο, μεταξύ 4 και 
7 % των γυναικών στην Ένωση έχουν 
υποστεί κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το φαινόμενο της βίας στο διαδίκτυο, η 
έλλειψη συλλογής εξαντλητικών και 
πρόσφατων δεδομένων, και η ελλιπής 
αναφορά περιπτώσεων βίας στο διαδίκτυο 
εμποδίζει την ακριβή αξιολόγηση της 
επικράτησης του φαινομένου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
εκτίμηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας σχετικά με τη βία στο διαδίκτυο, 
μεταξύ 4 και 7 % των γυναικών στην 
Ένωση έχουν υποστεί 
κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες, ενώ μεταξύ 1 και 
3 % έχουν υποστεί επίμονη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 124
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία εξακολουθεί να μην αναφέρεται 
επαρκώς στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο εξοπλισμός των αστυνομικών με 
προσωπικές δεξιότητες ώστε να ακούν με 
προσοχή, να κατανοούν και να σέβονται 
όλα τα θύματα όλων των μορφών 
έμφυλης βίας μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της ελλιπούς αναφοράς και 
της εκ νέου θυματοποίησης και στη 
δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος 
για επιζώντες έμφυλης βίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εξασφάλιση προσβάσιμων 
διαδικασιών και μηχανισμών αναφοράς 



PE695.117v01-00 70/241 AM\1235447EL.docx

EL

καθώς και ένδικων μέσων είναι εκ των 
ων ουκ άνευ για την προώθηση ενός 
ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους 
τους επιζώντες έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 125
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
δεύτερη έρευνα για τους ΛΟΑΤΚΙ στην 
ΕΕ που διενεργήθηκε από τον FRA 
καταδεικνύεται ότι ποσοστό 10 % των 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ είχαν βιώσει 
παρενόχληση στο διαδίκτυο επειδή ήταν 
ΛΟΑΤΚΙ κατά τον τελευταίο χρόνο, 
μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ίντερσεξ και τα διεμφυλικά άτομα 
επηρεάζονται σε υπερβολικό βαθμό 
(16 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έφηβοι 
ηλικίας 15-17 ετών βίωσαν παρενόχληση 
στο διαδίκτυο επειδή ήταν ΛΟΑΤΚΙ σε 
μεγαλύτερο βαθμό (15 %) σε σύγκριση με 
άλλες ηλικιακές ομάδες (7 %-12 %)·

Or. en

Τροπολογία 126
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή 
επιστημονικών, απτών και 
αντιπροσωπευτικών δεδομένων έχει 
θεμελιώδη και πρωταρχική σημασία για 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο και την 
πρόληψή της·

Or. en

Τροπολογία 127
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας (EAVA) για την 
έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο εκτιμάται 
ότι ποσοστό 4 % έως 7 % των γυναικών 
στην ΕΕ έχει υποστεί 
κυβερνοπαρενόχληση κατά τους 12 
τελευταίους μήνες, ενώ μεταξύ 1 % και 
3 % έχει υποστεί ανεπιθύμητη 
παρακολούθηση μέσω διαδικτύου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έρευνα 
του World Wide Web Foundation, η 
οποία πραγματοποιήθηκε το 2020 με 
συμμετέχοντες από 180 χώρες, προέκυψε 
ότι ποσοστό 52 % των νεαρών γυναικών 
και κοριτσιών έχουν υποστεί διαδικτυακή 
βία, όπως ανταλλαγή προσωπικών 
εικόνων, βίντεο ή μηνυμάτων χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους, κακόβουλα και 
εξευτελιστικά μηνύματα, κακοποιητική 
και απειλητική γλώσσα, σεξουαλική 
παρενόχληση και εσφαλμένο περιεχόμενο, 
και ότι 64 % των συμμετεχόντων 
δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον που έχει 
υποστεί τέτοιας μορφής βία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σύμφωνα με αυτή την έρευνα, 
οι γυναίκες αμφιβάλλουν περισσότερο ότι 
οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούν 
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τα δεδομένα τους με υπεύθυνο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 128
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ιδιαίτερα ανησυχητική πτυχή της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο είναι ότι τα 
θύματα δεν έχουν ενημέρωση σχετικά με 
τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής, μπορεί να 
δεχτούν κακόβουλες προειδοποιήσεις να 
μην επικοινωνήσουν με τις αρχές 
επιβολής του νόμου ή μπορεί να μην 
γνωρίζουν με ποιον να επικοινωνήσουν·

Or. en

Τροπολογία 129
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών από 
ευάλωτες ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι διατομεακές μορφές διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
βάσει φυλής, γλώσσας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, ιδιότητας μέλους σε εθνική ή 
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εθνοτική μειονότητα, γέννησης, 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή 
χαρακτηριστικών φύλου, ηλικίας, 
κατάστασης υγείας, αναπηρίας, 
οικογενειακής κατάστασης ή ιδιότητας 
μετανάστη ή πρόσφυγα, μπορούν να 
επιδεινώσουν τις συνέπειες της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 130
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
σε όλη τους την πολυμορφία μπορούν να 
αποτελέσουν στόχο βίας στο διαδίκτυο είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλη συγκεκριμένης 
κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στόχευση των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ 
βασίζεται συχνά στην ταυτότητα φύλου 
τους, την έκφραση φύλου ή τα 
χαρακτηριστικά φύλου τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατομεακές 
μορφές διακρίσεων αυξάνουν την έκθεση 
στη βία των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, των γυναικών με 
αναπηρίες, καθώς και των λεσβιών, 
αμφισεξουαλικών, διεμφυλικών και 
ίντερσεξ γυναικών, και μπορούν να 
επιδεινώσουν τις συνέπειες της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 131
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María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια μπορούν να αποτελέσουν 
στόχο βίας στο διαδίκτυο είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλη συγκεκριμένης κοινότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατομεακές 
μορφές διακρίσεων μπορούν να 
επιδεινώσουν τις συνέπειες της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο έρχονται 
αντιμέτωπες με διαδικτυακή βία 
συχνότερα από ό, τι οι άνδρες μέσω μιας 
σειράς πολλαπλών, επαναλαμβανόμενων 
και αλληλοσυνδεόμενων μορφών έμφυλης 
βίας·

Or. en

Τροπολογία 132
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι 
γυναίκες που βιώνουν ρατσισμό, οι 
γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ, τα κορίτσια ή οι 
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γυναίκες με αναπηρίες αποτελούν 
μεγαλύτερους στόχους για διαδικτυακές 
επιθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 133
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά·

Or. fr

Τροπολογία 134
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν στόχο 
βίας στο διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλη συγκεκριμένης κοινότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατομεακές 
μορφές διακρίσεων μπορούν να 
επιδεινώσουν τις συνέπειες της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διατομεακές μορφές διακρίσεων μπορούν 
να επιδεινώσουν τις συνέπειες της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που 
ανήκουν σε εθνοτικές ή θρησκευτικές 
κοινότητες, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
που βιώνουν ρατσισμό, οι γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρίες, οι ΛΟΑΤΚΙ ή οι 
έφηβοι αποτελούν μεγαλύτερους στόχους 
για διαδικτυακές επιθέσεις·
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Or. en

Τροπολογία 135
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας, όπως σχολεία, 
κοινότητες φοιτητών, χώροι εργασίας, 
κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 136
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διάφορες μορφές διακρίσεων 
μπορούν να επιδεινώσουν τις συνέπειες της 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 137
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συγκεκριμένης κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατομεακές μορφές 
διακρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και οι άνδρες μπορούν να αποτελέσουν 
στόχο βίας στο διαδίκτυο είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλη συγκεκριμένης κοινότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων μπορούν να 
επιδεινώσουν τις συνέπειες της βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. sk

Τροπολογία 138
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο 
της Ευρωπόλ για το κυβερνοέγκλημα, το 
Eurojust και ο ENISA έχουν διενεργήσει 
έρευνα για το κυβερνοέγκλημα στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 139
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 

διαγράφεται
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υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι 
αυτό όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές 
βλάβες και ταλαιπωρία, αλλά επίσης 
αποτρέπει την ψηφιακή συμμετοχή τους 
στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή·

Or. sk

Τροπολογία 140
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων, υπερασπίστριες 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα 
δημόσια πρόσωπα πλήττονται ιδιαίτερα 
από την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι 
αυτό όχι μόνο προκαλεί αμαύρωση της 
φήμης τους, ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης μπορεί να 
οδηγήσει σε διατάραξη της ζωής ενός 
θύματος, σε εισβολή στην προσωπική του 
ζωή, σε φίμωση ή απόσυρση από το 
διαδικτυακό περιβάλλον, και σε 
υποβάθμιση των προσωπικών σχέσεων, 
ενώ αποτρέπει την ψηφιακή συμμετοχή 
τους στην πολιτική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ακόμα και αν τα θύματα δεν αποσυρθούν 
εντελώς από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τις δημόσιες εμφανίσεις, 
μπορεί να επιλέξουν να διατηρήσουν 
χαμηλό προφίλ για να μην έλκουν την 
προσοχή και συνεπώς περαιτέρω βία, και 
ότι αυτό μπορεί να απομακρύνει τις 
γυναικείες φωνές και απόψεις και να 
επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα 
ανισότητα των φύλων στην πολιτική, 
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κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 141
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι 
αυτό όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές 
βλάβες και ταλαιπωρία, αλλά επίσης 
αποτρέπει την ψηφιακή συμμετοχή τους 
στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό όχι μόνο 
προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή, ενώ 
επίσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και 
την οικογενειακή τους ζωή·

Or. en

Τροπολογία 142
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως φεμινίστριες και 
ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των 
ΛΟΑΤΚΙ+, πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
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όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 143
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
ακτιβίστριες, καλλιτέχνιδες, συντάκτριες 
ιστολογίων και υπερασπίστριες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πλήττονται 
ιδιαίτερα από την έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο, και ότι αυτό όχι μόνο προκαλεί 
ψυχολογικές βλάβες και ταλαιπωρία, αλλά 
επίσης αποτρέπει την ψηφιακή συμμετοχή 
τους στην πολιτική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 144
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες και άτομα ΛΟΑΤΚΙ, όπως 
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δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

πολιτικοί, γυναίκες σε δημόσιες θέσεις, 
δημοσιογράφοι, συντάκτριες ιστολογίων 
και υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 145
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή·

Or. en

Τροπολογία 146
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
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γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης αποτρέπει την 
ψηφιακή συμμετοχή τους στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι αυτό 
όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές βλάβες και 
ταλαιπωρία, αλλά επίσης μπορεί να 
αποτρέψει την ψηφιακή συμμετοχή τους 
στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
ή ακόμα και επαγγελματική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 147
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πλήττονται ιδιαίτερα από 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, και ότι 
αυτό όχι μόνο προκαλεί ψυχολογικές 
βλάβες και ταλαιπωρία, αλλά επίσης 
αποτρέπει την ψηφιακή συμμετοχή τους 
στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
γυναίκες, όπως πολιτικοί, γυναίκες σε 
δημόσιες θέσεις, δημοσιογράφοι, 
συντάκτριες ιστολογίων και 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αποτελούν στόχο βίας στο 
διαδίκτυο, και ότι αυτό όχι μόνο προκαλεί 
ψυχολογικές βλάβες και ταλαιπωρία, αλλά 
επίσης αποτρέπει την ψηφιακή συμμετοχή 
τους στην πολιτική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 148
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο έχει συχνά οδηγήσει σε 
αυτολογοκρισία και ότι η κατάσταση 
αυτή μπορεί να έχει καταστροφικό 
αντίκτυπο στην επαγγελματική ζωή και 
στη φήμη των επιζώντων έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο, ιδίως για τις γυναίκες 
δημοσιογράφους, πολιτικούς, 
ακτιβίστριες, καλλιτέχνιδες, συντάκτριες 
ιστολογίων και υπερασπίστριες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βίαιη και έμφυλη φύση των 
απειλών έχει ως αποτέλεσμα να 
οδηγούνται συχνά στη χρήση 
ψευδώνυμων, να διατηρούν χαμηλό 
προφίλ στο διαδίκτυο, να αποφασίζουν να 
αναστείλουν, να απενεργοποιήσουν ή να 
διαγράψουν μονίμως τους λογαριασμούς 
τους στο διαδίκτυο ή ακόμα και να 
εγκαταλείψουν διά παντός το επάγγελμά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 149
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι 
νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια 
υπόκεινται σε βία στο διαδίκτυο με 
συμμετοχή των νέων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένου εκφοβισμού και 
επίμονης παρακολούθησης μέσω 
διαδικτύου με χρήση απειλών βιασμού, 
θανάτου, αποπειρών χάκινγκ και 
δημοσιοποίησης ιδιωτικών πληροφοριών 
και φωτογραφιών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, με την ευρεία χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, εκτιμάται ότι ένα στα δέκα 
κορίτσια έχει ήδη υποστεί μια μορφή βίας 
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στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων επίμονη 
παρακολούθηση και παρενόχληση, μέχρι 
την ηλικία των 15 ετών·

Or. en

Τροπολογία 150
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή δεσμεύτηκε στη στρατηγική 
της για την ισότητα των φύλων 2020-
2025 και στη στρατηγική για την ισότητα 
των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025 να υποβάλει 
πρωτοβουλία με σκοπό τη διεύρυνση των 
τομέων εγκληματικότητας όπου είναι 
δυνατή εναρμόνιση ώστε να 
συμπεριληφθούν και συγκεκριμένες 
μορφές έμφυλης βίας σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων 
μίσους και της ρητορικής μίσους κατά 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 151
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική 
υγεία, την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική, 
σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική 
υγεία, την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
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και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του 
αρνητικού οικονομικού αντικτύπου, όπως 
η απόσυρση από τον δημόσιο διάλογο, το 
κόστος της αναζήτησης νομικής και 
υγειονομικής συνδρομής, οι επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας από την άποψη της 
μειωμένης παρουσίας στην εργασία, οι 
κίνδυνοι απώλειας θέσεων εργασίας ή 
χαμηλότερης παραγωγικότητας και η 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής εξαιτίας 
της κακής ψυχικής υγείας αυτής 
καθαυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες από αυτές τις επιπτώσεις 
συμπληρώνουν άλλες μορφές διακρίσεων 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και 
επιδεινώνουν τις υπάρχουσες διακρίσεις 
και ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 152
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική 
υγεία, την πλήρη άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ακόμη και τη 
δημοκρατία, και έχει επιπτώσεις στην 
κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του 
οικονομικού αντικτύπου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο έχει άμεσο αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία και την ευημερία, κάτι 
που αντικατοπτρίζεται από τα αυξημένα 
περιστατικά κατάθλιψης και αγχώδους 
διαταραχής, καθώς και από τον 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, που 
μπορεί να περιλαμβάνει αντίκτυπο για την 
αγορά εργασίας μέσω της μειωμένης 
παρουσίας στην εργασία, κίνδυνο 
απώλειας της θέσης εργασίας ή 
χαμηλότερης παραγωγικότητας, ενώ η 
βία στο διαδίκτυο μπορεί επίσης να έχει 
αντίκτυπο στην ικανότητα του θύματος 
να ασκεί πλήρως τα θεμελιώδη 
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δικαιώματά του, και έχει, συνεπώς, 
επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου, και στη δημοκρατία στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 153
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική 
υγεία, την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική 
και σωματική υγεία, την πλήρη άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη 
δημοκρατία, και έχει επιπτώσεις στην 
κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του 
οικονομικού αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 154
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική 
υγεία, την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο 
διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική υγεία, την 
πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

Or. sk
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Τροπολογία 155
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική 
υγεία, την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο 
διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική υγεία, την 
πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 156
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική 
υγεία, την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο 
διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική υγεία, την 
πλήρη άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ακόμη και τη δημοκρατία, 
και έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 157
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 



PE695.117v01-00 88/241 AM\1235447EL.docx

EL

με το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι μισοί 
από τους μαθητές ανά τον κόσμο ηλικίας 
13-15 ετών έχουν υποστεί βία στο σχολείο 
και γύρω από αυτό και ότι σχεδόν ένας 
στους τρεις έχει βιώσει εκφοβισμό ή έχει 
εμπλακεί σε καυγάδες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τουλάχιστον 12,5 % των 
περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού 
λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι 
συνδέονται σήμερα ολοένα περισσότερο 
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από 
μικρότερη ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτές οι μορφές βίας ενισχύουν τη 
βαρύτητα των κοινωνικών ανισοτήτων 
διότι συχνά στόχο αποτελούν οι πλέον 
μειονεκτούντες νέοι· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, τα 
κορίτσια υπόκεινται σε διπλάσιο βαθμό 
σε παρενόχληση σε σχέση με τα αγόρια·

Or. en

Τροπολογία 158
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο 
διαδίκτυο μπορεί να επιφέρει 
ψυχολογικές, σωματικές, σεξουαλικές και 
οικονομικές βλάβες· το συνολικό κόστος 
της κυβερνοπαρενόχλησης και της 
επίμονης παρακολούθησης μέσω 
διαδικτύου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
ύψος μεταξύ 49,0 και 89,3 
δισεκατομμυρίων EUR1α, μεταξύ άλλων 
λόγω υποβάθμισης της ποιότητας ζωής, 
επιπτώσεων στην αγορά εργασίας και 
υγειονομικού και νομικού κόστους·
_________________
1α Μελέτη της Υπηρεσία Έρευνας του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία 
στο διαδίκτυο (Εκτίμηση της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας - 
EAVA), σ. ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 159
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις 
εργασίας περιλαμβάνουν και εξαρτώνται 
ολοένα περισσότερο από τις ψηφιακές 
λύσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο για τις 
γυναίκες να έρθουν αντιμέτωπες με 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο ενώ παράλληλα 
μετέχουν στην αγορά εργασίας και σε 
οικονομικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 160
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο στην ψυχική υγεία έχουν 
καταστροφικό αντίκτυπο για τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική, 
νομική, οικονομική και πολιτική ζωή των 
νέων γυναικών, επηρεάζοντας εντέλει τη 
διαβίωση και την ταυτότητα των νέων·
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Or. en

Τροπολογία 161
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόληψη, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, πρέπει να αποτελέσει βασικό 
στοιχείο κάθε δημόσιας πολιτικής που 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 162
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με 
δεδομένες τις πιθανότητες εξευτελισμού 
και άσκησης βίας τόσο από γνωστούς όσο 
και από άγνωστους δράστες, ο 
αντίκτυπος της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο στην πνευματική υγεία μπορεί 
να είναι σύνθετος και μακροπρόθεσμος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του 
εξευτελισμού είναι πολυεπίπεδος και 
διεισδύει σε όλες τις διαστάσεις της 
προσωπικής και κοινωνικής ζωής και 
συχνά οδηγεί σε αυτοκατηγορίες και 
δημόσιες κατηγορίες και σε στιγματισμό 
από γνωστούς και αγνώστους· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο οδηγεί τις νέες γυναίκες στην 
απομόνωση από την κοινωνική σφαίρα 
και σε απομάκρυνση από φίλους και 
οικογένεια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
από την απασχόληση και από το 
εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και από 
άλλες καθημερινές δραστηριότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές νεαρές 
γυναίκες εξακολουθούν να ζουν με 
προβλήματα ψυχικής υγείας που έχουν 
προκληθεί εξαιτίας έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
διαρκή μετατραυματικά συμπτώματα 
που τις ωθούν να απομονώνονται 
κοινωνικά, να αυτοτραυματίζονται ή να 
κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας ως 
μοναδική δυνατότητα αντιμετώπισης και 
διακοπής του τραύματός τους·

Or. en

Τροπολογία 163
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
μελέτη της EPRS για την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο 
εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος της 
κυβερνοπαρενόχλησης και της επίμονης 
παρακολούθησης μέσω διαδικτύου 
ανέρχεται σε ύψος μεταξύ 49,0 και 89,3 
δισεκατομμυρίων EUR, με το υψηλότερο 
κόστος να αφορά την υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής που ανερχόταν σε άνω 
του 50 % του συνολικού κόστους (περίπου 
60 % για την κυβερνοπαρενόχληση και 
50 % για την επίμονη παρακολούθηση 
μέσω διαδικτύου)·
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Or. en

Τροπολογία 164
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξανόμενη έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μπορεί να 
τις εμποδίσει από περαιτέρω συμμετοχή 
στον ίδιο τον ψηφιακό τομέα, 
εδραιώνοντας έτσι τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών βάσει έμφυλων 
προκαταλήψεων και προκαλώντας την 
αναπαραγωγή των υφιστάμενων 
πρακτικών εισαγωγής διακρίσεων και 
των στερεότυπων που συμμετέχουν στην 
κανονικοποίηση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 165
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα·

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα· τονίζει ότι η 
υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ δεν 
παρέχει τους μηχανισμούς που είναι 
αναγκαίοι για την κατάλληλη 
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αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· εκφράζει λύπη διότι η απουσία 
εναρμονισμένου ορισμού της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο στην ΕΕ οδηγεί σε 
σημαντικές διαφορές ως προς τον βαθμό 
στον οποίο αντιμετωπίζουν και 
αποτρέπουν τα κράτη μέλη την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να 
διατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών 
μεγάλες ανισότητες ως προς την 
προστασία, τη στήριξη και την 
αποζημίωση των θυμάτων· υπογραμμίζει 
ότι ένας εναρμονισμένος ορισμός της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο θα 
διευκολύνει το έργο της ανάλυσης των 
διαφόρων μορφών βίας στο διαδίκτυο και 
την καταπολέμηση του φαινομένου· 
τονίζει ότι η έννοια της βίας στο 
διαδίκτυο δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στη χρήση συστημάτων υπολογιστών 
αλλά θα πρέπει να παραμείνει ευρεία, 
καλύπτοντας έτσι τη χρήση ΤΠΕ για 
πρόκληση, διευκόλυνση ή απειλή βίας 
κατά ατόμων· υπενθυμίζει ότι τα βασικά 
αίτια όλων των ειδών έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο, είναι τα ίδια και ότι, 
συνεπώς, είναι σημαντικό να 
διασφαλισθεί ότι οι νόμοι και οι πολιτικές 
τα αντιμετωπίζουν με ολιστικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 166
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα· καλεί τα κράτη μέλη 
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την πραγματικότητα· και την ΕΕ να διαμορφώσουν αποκρίσεις 
πολιτικής, στρατηγικές, προγράμματα και 
σχέδια δράσης προς αναγνώριση του 
γεγονότος ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
αποτελεί μορφή έμφυλης βίας και να 
συμπεριλάβουν τις φωνές των θυμάτων 
του φαινομένου, ιδίως των γυναικών, στις 
στρατηγικές αντιμετώπισής του·

Or. en

Τροπολογία 167
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα·

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συχνά επέκταση ή 
πρόδρομο της έμφυλης βίας που βιώνεται 
εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 168
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη 
αυτή την πραγματικότητα·

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από μια σειρά 
νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων 
σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στο εσωτερικό 
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των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 169
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη 
αυτή την πραγματικότητα·

1. υπογραμμίζει ότι η βία στο 
διαδίκτυο κατά των γυναικών ενδέχεται 
να αποτελεί συνέχεια της βίας εκτός 
διαδικτύου και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί 
υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 170
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα·

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο εμπίπτει στη συνέχεια της 
έμφυλης βίας εκτός διαδικτύου και ότι 
καμία εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 171
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα·

1. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
μορφή βίας στο διαδίκτυο μπορεί να 
αποτελέσει συνέχεια της βίας εκτός 
διαδικτύου και ότι καμία εναλλακτική 
πολιτική δεν θα είναι αποτελεσματική εάν 
δεν λάβει υπόψη αυτή την 
πραγματικότητα·

Or. sk

Τροπολογία 172
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της έμφυλης 
βίας εκτός διαδικτύου και ότι καμία 
εναλλακτική πολιτική δεν θα είναι 
αποτελεσματική εάν δεν λάβει υπόψη αυτή 
την πραγματικότητα·

1. υπογραμμίζει ότι η βία στο 
διαδίκτυο αποτελεί συνέχεια της βίας εκτός 
διαδικτύου και ότι καμία εναλλακτική 
πολιτική δεν θα είναι αποτελεσματική εάν 
δεν λάβει υπόψη αυτή την 
πραγματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 173
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
θέσει ως στόχο τη συμφωνία σχετικά με 
ορισμούς για τις μορφές τις έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο και να ενσωματώσει αυτές 
τις μορφές βίας στη νομοθεσία της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα 
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θύματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο στα 
κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματική 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 174
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί εν προκειμένω την 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός 
ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου στον 
οποίο τα δικαιώματα των χρηστών θα 
απολαμβάνουν προστασία·

Or. en

Τροπολογία 175
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες με στόχο την 
εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων, των 
σεξιστικών νοοτροπιών και των 
διακρίσεων κατά των γυναικών τόσο 
εκτός όσο και εκτός διαδικτύου·

Or. en
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Τροπολογία 176
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν 
κατάλληλους ανθρώπινους και 
χρηματοδοτικούς πόρους σε εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
διακυβέρνησης, καθώς και για νομική 
συνδρομή, υγειονομική περίθαλψη, ιδίως 
στον τομέα της ψυχικής υγείας, και σε 
φορείς κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών, με σκοπό 
την αποτελεσματική πρόληψη και 
προστασία από έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 177
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 την οποία 
πρότεινε η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178
Christine Anderson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 την οποία 
πρότεινε η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 179
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους· 
υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο είναι βαθιά ριζωμένη στη 
δυναμική ισχύος, στην έλλειψη 
οικονομικής ισορροπίας και στις 
πατριαρχικές νοοτροπίες που προάγουν 
την έννοια της κατωτερότητας της 
γυναίκας σε σχέση με τον άνδρα· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα 
βαθύτερα αίτιά της και να 
αντιμετωπίσουν τις κατεστημένες 
νοοτροπίες, τους έμφυλους ρόλους και τα 
έμφυλα στερεότυπα που καθιστούν 
αποδεκτή τη βία κατά των γυναικών· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
εναρμονισμένους νομικούς ορισμούς της 
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έμφυλης βίας στο διαδίκτυο· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η βία στο 
διαδίκτυο θα αντιμετωπιστεί ομοίως, 
συμπεριλαμβανομένων των μορφών 
αυτής που συνδέονται με τη βιομηχανία 
του σεξ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βάλουν τέλος στη βιομηχανία της 
πορνογραφίας που στηρίζεται στην 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, στον βιασμό 
και άλλες μορφές επιθέσεων και βίας 
κατά των γυναικών και των παιδιών· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τον μισογυνισμό στις 
μορφές της ρητορικής μίσους και τις 
μισογυνιστικές επιθέσεις στα εγκλήματα 
μίσους·

Or. en

Τροπολογία 180
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους, 
καθώς και την πρόθεση που εκφράζεται 
για ειδική πρόταση επέκτασης του 
καταλόγου των εγκλημάτων που 
αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
περιλαμβάνει όλες τις μορφές των 
εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής 
μίσους·

Or. en
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Τροπολογία 181
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλη τους την πολυμορφία και 
της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

Or. en

Τροπολογία 182
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

2. επισημαίνει την ικανοποίησή του 
για τη στρατηγική της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 την οποία 
πρότεινε η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

Or. sk

Τροπολογία 183
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

2. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

Or. fr

Τροπολογία 184
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, και για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
τους·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 την οποία πρότεινε 
η Επιτροπή ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, και για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους·

Or. en

Τροπολογία 185
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι συστημικές και 
κοινωνικές διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων, 
φυλετικών και οικονομικών διακρίσεων, 
αναπαράγονται και μεγεθύνονται στο 
διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι αυτές οι 
διακρίσεις συνδέονται, με αποτέλεσμα 
περισσότερο ακραίες συνέπειες για τις 
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μετανάστριες, τις γυναίκες από εθνοτικές 
ή θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες 
που βιώνουν ρατσισμό, γυναίκες με 
λειτουργικές ιδιαιτερότητες, ΛΟΑΤΚΙ και 
εφήβους· υπενθυμίζει ότι οι διαρθρωτικές 
διακρίσεις, οι πατριαρχικές δομές και η 
άνιση κατανομή της εξουσίας 
συγκαταλέγονται στα βασικά αίτια της 
έμφυλης βίας· υπογραμμίζει τον επείγοντα 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης των 
βαθύτερων αιτίων της έμφυλης βίας και 
καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή 
την προσέγγιση στη μελλοντική πρότασή 
της·

Or. en

Τροπολογία 186
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής 
για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025 
σχετικά με τη ρητορική μίσους στο 
διαδίκτυο, και την πρόταση για επέκταση 
του καταλόγου των εγκλημάτων που 
αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ δυνάμει 
του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ώστε 
να καλύπτει και τα εγκλήματα μίσους και 
τη ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων και 
όταν αυτά στρέφονται κατά των ατόμων 
ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 187
Έλενα Κουντουρά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει συνδεθεί με εκθετική αύξηση της 
επικράτησης και της έντασης των 
περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας και 
κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, δεδομένου 
ότι μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής 
ζωής των ανθρώπων έχει μεταφερθεί στο 
διαδίκτυο και επειδή τα θύματα 
αναγκάζονται να περνούν περισσότερο 
χρόνο με τους δράστες και τείνουν να είναι 
περισσότερο απομονωμένα από τα δίκτυα 
υποστήριξης· τονίζει ότι η ανησυχητική 
εκτίναξη της «σκιώδους πανδημίας» 
δυσχεραίνει τις γυναίκες να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματική προστασία, 
υπηρεσίες στήριξης και στη δικαιοσύνη 
και αποκάλυψε την έλλειψη επαρκών 
υποστηρικτικών πόρων και δομών, που 
έχει ως αποτέλεσμα ότι πολλές από αυτές 
μένουν χωρίς κατάλληλη και έγκαιρη 
προστασία· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τους διαύλους υποβολής 
αναφορών και να αναπτύξει ένα 
πρωτόκολλο της ΕΕ για τη βία κατά των 
γυναικών σε καιρούς κρίσης και σε 
επείγουσες καταστάσεις προκειμένου να 
προληφθεί η βία κατά των γυναικών· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας και την προσφυγή·

Or. en

Τροπολογία 188
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει τον αντίκτυπο της 
πανδημίας COVID-19 που οδήγησε σε 
δραματική αύξηση της ενδοοικογενειακής 
βίας και κακοποίησης, η οποία 
ονομάστηκε «σκιώδης πανδημία», 
συμπεριλαμβανομένης σωματικής, 
ψυχολογικής βίας και βίας στο διαδίκτυο, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την έμφυλη βία σε καιρούς κρίσης και 
σε επείγουσες καταστάσεις, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προστασίας 
των θυμάτων ως «βασικές υπηρεσίες» 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τη βοήθεια που προσφέρουν 
μέσω καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία και τη 
δίωξη της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 189
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
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απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας· επισημαίνει ότι τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της 
νόσου COVID-19 αύξησαν επίσης την 
τρωτότητα των ανθρώπων και τους 
εξέθεσαν σε έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μέσω της αυξημένης χρήσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για την 
καταπολέμηση της κοινωνικής 
απομόνωσης·

Or. en

Τροπολογία 190
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan Fernando López 
Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice 
Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
επισημαίνει ότι πολλά άτομα ΛΟΑΤΚΙ 
αναγκάστηκαν να μείνουν περιορισμένα 
με μέλη της οικογένειας, νόμιμους 
κηδεμόνες ή συγκατοίκους που τα 
παρενοχλούσαν, τα κακομεταχειρίζονταν 
ή τα εξέθεταν σε βία· καλεί τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τη βοήθεια που προσφέρουν 
μέσω εξειδικευμένων καταφυγίων, 
τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και 
υπηρεσιών υποστήριξης για την προστασία 
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των θυμάτων, και να διευκολύνουν την 
καταγγελία της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 191
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να διαφοροποιήσουν 
τα μέρη, όπως τα φαρμακεία, στα οποία 
οι γυναίκες μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε μια υπηρεσία ειδοποίησης για τις 
πράξεις βίας που υφίστανται, καθώς και 
να αυξήσουν τη βοήθεια που προσφέρουν 
μέσω καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

Or. fr

Τροπολογία 192
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
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επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

η οποία μπορεί να έχει σωματική, 
σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική 
μορφή, επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

Or. en

Τροπολογία 193
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας, ηλεκτρονικού βραχιολιού 
παρακολούθησης και υπηρεσιών 
υποστήριξης για την προστασία των 
θυμάτων, και να διευκολύνουν την 
καταγγελία της έμφυλης βίας·

Or. fr

Τροπολογία 194
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει ότι τα μέτρα των 
κυβερνήσεων σε σχέση με την πανδημία 
COVID-19 έχουν αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

Or. en

Τροπολογία 195
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en
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Τροπολογία 196
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

3. τονίζει ότι η βία και η κακοποίηση 
από ερωτικούς συντρόφους κλιμακώθηκε 
κατά την πανδημία COVID-19, επειδή τα 
θύματα αναγκάζονται να περνούν 
περισσότερο χρόνο με τους δράστες και 
τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

Or. en

Τροπολογία 197
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 

3. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αυξήσει τον κίνδυνο της 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, 
επειδή τα θύματα αναγκάζονται να 
περνούν περισσότερο χρόνο με τους 
δράστες και τείνουν να είναι περισσότερο 
απομονωμένα από τα δίκτυα υποστήριξης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
βοήθεια που προσφέρουν μέσω 
καταφυγίων, τηλεφωνικών γραμμών 
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βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία της έμφυλης 
βίας·

βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για 
την προστασία των θυμάτων, και να 
διευκολύνουν την καταγγελία κάθε είδους 
βίας·

Or. sk

Τροπολογία 198
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ· επισημαίνει ότι το πρόβλημα της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο είναι 
ενδεχομένως σημαντικότερο από ό, τι 
καταδεικνύουν τα ισχύοντα δεδομένα 
εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού 
καταγγελιών και της κανονικοποίησης 
της βίας κατά των γυναικών στο 
διαδίκτυο· τονίζει ότι η επικάλυψη με την 
εμπορία ανθρώπων βάσει σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των γυναικών και των 
κοριτσιών πρέπει να ληφθεί υπόψη και να 
καταπολεμηθεί· υπογραμμίζει ότι η 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
διαδικτυακή εμπορία ανθρώπων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ζωτική 
σημασία προκειμένου να αποφευχθεί η 
προσέλκυση νέων θυμάτων από τα δίκτυα 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 199
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα, τους 
οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ, 
καθώς και τα κράτη μέλη και τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου αυτών, να 
συνεργαστούν και να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για τον συντονισμό 
των δράσεών τους για την καταπολέμηση 
της χρήσης των ΤΠΕ για τη διάπραξη 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης 
και εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 200
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα όλων των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας· 
τονίζει ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
έχει πρόσθετες διεθνικές επιπτώσεις, με 
τους δράστες να χρησιμοποιούν 
διαδικτυακές πλατφόρμες ή κινητά 
τηλέφωνα που συνδέονται ή 
φιλοξενούνται σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες από εκείνες στις οποίες βρίσκεται 
το θύμα της παρενόχλησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διασυνοριακή διάσταση της 
χρήσης των ΤΠΕ και συνεπώς τη 
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διασυνοριακή φύση του 
κυβερνοεγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 201
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ, καθώς και τις ταχείες τεχνολογικές 
εξελίξεις και την ψηφιοποίηση που 
δημιουργούν νέες μορφές έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο, στοιχείο που υπονομεύει 
τη δυνατότητα ανίχνευσης και επιβολής 
κυρώσεων στους δράστες·

Or. en

Τροπολογία 202
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για 
την καταπολέμηση της διασυνοριακής 
βίας στο διαδίκτυο·
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Or. en

Τροπολογία 203
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, τόσο ότι υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ όσο και ότι οι 
διάφοροι κακοποιητές συναντώνται στο 
διαδίκτυο παρότι προέρχονται από 
διάφορες τοποθεσίες αλλά και το γεγονός 
ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
εξ ορισμού διεθνικά·

Or. en

Τροπολογία 204
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα όλων των μορφών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο διαθέτει 
πρόσθετες διεθνικές επιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή 
διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 205
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Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της βίας στο διαδίκτυο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή 
διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ·

Or. sk

Τροπολογία 206
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της βίας στο διαδίκτυο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή 
διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 207
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διασυνοριακή διάσταση της χρήσης των 
ΤΠΕ·

4. υπογραμμίζει τον διεθνικό 
χαρακτήρα της βίας στο διαδίκτυο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή 
διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ·
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Or. en

Τροπολογία 208
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με την εμπορική προώθηση της 
τεχνολογίας που διευκολύνει την 
κακοποίηση, ιδίως την εμπορική 
προώθηση του λογισμικού μυστικής 
παρακολούθησης (stalkerware)· 
απορρίπτει την αντίληψη ότι οι 
εφαρμογές stalkerware μπορεί να 
θεωρηθούν εφαρμογές γονικού ελέγχου· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ρύθμιση 
της ανάπτυξης λογισμικού για τέτοιου 
είδους εφαρμογές παρακολούθησης και 
να συμπεριλάβει στα κριτήρια ανάπτυξης 
ότι κανένα πρόγραμμα λογισμικού δεν θα 
πρέπει να συμμετέχει σε παρακολούθηση 
ή εποπτεία χωρίς: i) τη συγκατάθεση του 
χρήστη· ii) την επίμονη ενημέρωση του εν 
λόγω χρήστη· και iii) σαφή εικονίδια στη 
συσκευή του χρήστη που να επισημαίνουν 
τόσο την παρουσία όσο και τη 
λειτουργικότητα του λογισμικού· καλεί 
την Επιτροπή να απαγορεύσει την 
εμπορική προώθηση κάθε προγράμματος 
λογισμικού που δεν πληροί αυτές τις 
προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 209
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ακόμα ότι η 
σεξουαλική κακοποίηση βάσει εικόνων 
συνιστά ακραία παραβίαση της ιδιωτικής 
ζωής και μορφή έμφυλης βίας, όπως 
καταδείχθηκε στην Ιρλανδία τον 
Νοέμβριο του 2020 όταν δεκάδες χιλιάδες 
εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα 
γυναικών και κοριτσιών 
δημοσιοποιήθηκαν χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους· ως εκ τούτου, καλεί 
ένθερμα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
τη σεξουαλική κακοποίηση βάσει εικόνων 
ή οποιαδήποτε μη συναινετική ανταλλαγή 
προσωπικού υλικού σεξουαλικού 
χαρακτήρα στον κατάλογο των 
σεξουαλικών αδικημάτων της εθνικής 
τους νομοθεσίας, πέραν των 
περιπτώσεων που αφορούν παιδική 
πορνογραφία·

Or. en

Τροπολογία 210
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει την άνοδο του 
μισογυνισμού, των κινημάτων κατά της 
ισότητας των φύλων και κατά του 
φεμινισμού και τις επιθέσεις αυτών κατά 
των δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 211
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις· 
υπενθυμίζει ότι οι Συμβάσεις της 
Βουδαπέστης, του Λανθαρότε και της 
Κωνσταντινούπολης απαιτούν την 
ποινικοποίηση συγκεκριμένων 
συμπεριφορών που περιλαμβάνουν ή 
συνεπάγονται βία κατά των γυναικών και 
των παιδιών, όπως η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους 
τους που προορίζονται για εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των 
έμφυλων στερεότυπων, για την 
εκπαίδευση των ανδρών και των αγοριών 
σχετικά με το πώς θα συμπεριφέρονται 
απέναντι στις γυναίκες και στα κορίτσια 
στο διαδίκτυο, για την υπεύθυνη και με 
σεβασμό χρήση της τεχνολογίας και τη 
διασφάλιση της συνεχιζόμενης ελευθερίας 
έκφρασης και της ουσιαστικής 
συμμετοχής των γυναικών στον δημόσιο 
διάλογο· ζητεί πόρους και εκστρατείες για 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
γυναικών και των κοριτσιών σχετικά με 
τρόπους εξασφάλισης των λογαριασμών 
και των επικοινωνιών τους, την 
προειδοποίησή τους σχετικά με πιθανούς 
δράστες παρενόχλησης και επιθέσεων και 
την ενημέρωσή τους σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και σχετικά με τρόπους 
αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση 
συμβάντος· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι 
εταιρείες και οι φορείς ανάπτυξης θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουν την έμφυλη βία 
και κακοποίηση στο διαδίκτυο στις 
υποδομές τους μέσω αποτελεσματικών 
μηχανισμών καταγγελίας και αναστολής· 
υπογραμμίζει ότι εξαιτίας της ανωνυμίας 
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που χαρίζει η σφαίρα του διαδικτύου, η 
εξασφάλιση της λογοδοσίας των δραστών 
βίας κατά των γυναικών στο διαδίκτυο 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν τους απαραίτητους 
πόρους και να εφαρμόσουν αποδοτικά 
μέτρα που θα διασφαλίσουν τη λογοδοσία 
των δραστών βίας κατά των γυναικών 
στο διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να 
αναλύσει τη χρήση διαφημίσεων ή 
διαδικτυακών αγγελιών για την 
προσέλκυση γυναικών σε δυνητικά 
επιβλαβείς καταστάσεις, όπως η εμπλοκή 
τους στη βιομηχανία του σεξ·

Or. en

Τροπολογία 212
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν κατάλληλη εθνική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης 
ποινικής νομοθεσίας, καθώς και ειδικές 
πολιτικές και προγράμματα για την 
πρόληψη της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, 
όπως εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της 
έμφυλης βίας με σκοπό την κατάργηση 
των έμφυλων στερεότυπων και την 
αλλαγή των κοινωνικών και πολιτισμικών 
απόψεων, και προγράμματα ψηφιακής 
εκπαίδευσης, γραμματισμού και 
δεξιοτήτων, καθώς και πολιτικές και 
προγράμματα για τη στήριξη και τη 
διασφάλιση της επανόρθωσης για τα 
θύματα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
και εκπαίδευσης/κατάρτισης για τους 
επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης 
και τις αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με 
την παροχή καλύτερης φροντίδας στα 
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θύματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο που 
αποφασίζουν να υποβάλουν καταγγελίες 
και αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όταν 
επιθυμούν να το κάνουν, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις, 
μεταξύ άλλων με την αναθεώρηση και 
τροποποίηση των ισχυουσών εθνικών 
διατάξεων που αφορούν τα περιοριστικά 
μέτρα και δεν προβλέπουν την παραβίαση 
των περιοριστικών μέτρων μέσω βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 213
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινική 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές, 
προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εκστρατείες για την 
πρόληψη της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, 
και να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία 
για όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις· 
επισημαίνει τη σημασία της ισότητας των 
φύλων στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την αντιμετώπιση των έμφυλων 
στερεότυπων που οδηγούν σε επιβλαβή 
έμφυλα πρότυπα, με παράλληλη 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
βίας στο διαδίκτυο, επισημαίνει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εν 
προκειμένω στην εκπαίδευση των 
αγοριών και των ανδρών·

Or. en
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Τροπολογία 214
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν εκστρατείες και 
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινική 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα με αποδέκτες μεταξύ άλλων 
τις νεότερες γενιές, για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις· καλεί 
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δίκτυα 
εθνικών σημείων επαφής και 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, 
ενισχύοντας την πρόληψη της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 215
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν δεόντως την εθνική ποινική 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, και να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα σχετικά με την ατιμωρησία των 
δραστών τέτοιων πράξεων· ενθαρρύνει τα 
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κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη 
χρηματοδότηση σε οργανώσεις 
υπεράσπισης και στήριξης των θυμάτων 
στον συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 216
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις· 
υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης των 
μέσων ενημέρωσης και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό 
την πρόληψη και καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 217
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
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έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις· 
επισημαίνει τη σημασία της αύξησης των 
επενδύσεων για τη διερεύνηση της 
κλίμακας και του αντίκτυπου του 
φαινομένου της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 218
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη όλων των 
μορφών βίας στο διαδίκτυο, ιδίως της 
έμφυλης βίας, και να καταπολεμήσουν την 
ατιμωρησία για όσους διαπράττουν τέτοιες 
πράξεις·

Or. fr

Τροπολογία 219
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές 
και προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής της εθνικής ποινικής 
νομοθεσίας, καθώς και ειδικών 
πολιτικών και προγραμμάτων για την 
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καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

πρόληψη της βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 220
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της βίας 
στο διαδίκτυο, και να καταπολεμήσουν την 
ατιμωρησία για όσους διαπράττουν τέτοιες 
πράξεις·

Or. sk

Τροπολογία 221
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, και να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία για 
όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να 
εφαρμόσουν την εθνική ποινικής 
νομοθεσία, καθώς και ειδικές πολιτικές και 
προγράμματα για την αποκήρυξη της βίας 
στο διαδίκτυο, και να καταπολεμήσουν την 
ατιμωρησία για όσους διαπράττουν τέτοιες 
πράξεις·

Or. en
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Τροπολογία 222
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν υποχρεωτική και συνεχή 
ανάπτυξη ικανοτήτων, εκπαίδευση και 
κατάρτιση για όλους τους εμπλεκόμενους 
επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων των αρχών επιβολής του 
νόμου, των φορέων ποινικής δικαιοσύνης, 
των μελών της δικαιοσύνης, των 
επαγγελματιών του τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης, των αξιωματούχων των 
φορέων παροχής ασύλου, των 
κοινωνικών λειτουργών και των 
εκπαιδευτικών, ώστε να εφοδιαστούν με 
γνώσεις σχετικά με την έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο, για να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών που 
έχουν πέσει θύματα χωρίς να προξενούν 
δευτερογενή θυματοποίηση και νέο 
τραυματισμό και, κατά περίπτωση, να 
παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τα 
ισχύοντα νομικά πλαίσια και τους 
μηχανισμούς διεθνούς συνεργασίας που 
συνδέονται με την έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο, καθώς και σχετικά με τη 
συγκέντρωση και εξασφάλιση 
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων· 
ζητεί την ανάπτυξη εργαλείων 
κατάρτισης των αστυνομικών δυνάμεων, 
του συστήματος δικαιοσύνης και του 
τομέα τεχνολογίας των πληροφοριών και 
της επικοινωνίας για την ενίσχυση των 
αρχών επιβολής του νόμου, ώστε να 
ερευνούν και να διώκουν αποτελεσματικά 
κακόβουλους επιτιθέμενους και να 
παρέχουν στήριξη σε θύματα έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 223
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η αδυναμία 
αντιμετώπισης της έλλειψης 
εμπιστοσύνης στις αρχές επιβολής του 
νόμου από επιζώντες έμφυλης βίας 
συμβάλλει σημαντικά στην έλλειψη 
καταγγελιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν στην κατάρτιση και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων των αστυνομικών 
ώστε να εξοπλιστούν με τις προσωπικές 
δεξιότητες να ακούν προσεκτικά, να 
κατανοούν και να σέβονται όλους τους 
επιζώντες έμφυλης βίας προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ελλιπείς καταγγελίες, 
η εκ νέου θυματοποίηση και να 
δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο 
περιβάλλον για τους επιζώντες· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστούν προσβάσιμες και ασφαλείς 
διαδικασίες και μηχανισμοί υποβολής 
καταγγελιών, καθώς και μέσα προσφυγής 
για τους επιζώντες έμφυλης βίας· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 224
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και υπεράσπισης για την 
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καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο σε όλες τις μορφές της με 
παράλληλη αύξηση της κατανόησης των 
δικαιωμάτων και της οπτικής των 
θυμάτων και των εγγενών συνδέσεων 
μεταξύ της βίας εντός και εκτός 
διαδικτύου με σκοπό τον καλύτερο 
εντοπισμό, την καλύτερη ανταπόκριση 
και την καλύτερη δίωξη αυτού του είδους 
βίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν ειδικά προγράμματα και 
εργαλεία κατάρτισης με έμφαση στη 
διάσταση του φύλου για τις εθνικές 
υπηρεσίες που μετέχουν στην 
καταπολέμηση της βίας στο διαδίκτυο σε 
όλα τα στάδια, από την πρόληψη και την 
προστασία των θυμάτων ως τη δίωξη της 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 225
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία της εξάλειψης 
μέσω της πρώιμης εκπαίδευσης των 
προκαταλήψεων, των έμφυλων 
στερεότυπων και των πολιτισμικών 
πεποιθήσεων που οδηγούν σε επιβλαβή 
κοινωνικά πρότυπα σχετικά με τα φύλα·

Or. en

Τροπολογία 226
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί επιπλέον προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και κατάρτιση για τη 
βελτίωση της προστασίας και της 
στήριξης των θυμάτων βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 227
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν εναρμονισμένο και τακτικά 
επικαιροποιούμενο κατάλογο υπηρεσιών 
στήριξης, τηλεφωνικών γραμμών 
παροχής βοήθειας και μηχανισμών 
υποβολής καταγγελιών που είναι 
διαθέσιμοι σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
βίας κατά των γυναικών στο διαδίκτυο· 
αυτός θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος 
σε μια ενιαία πλατφόρμα, που θα 
μπορούσε επίσης να περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη στήριξη που παρέχεται για 
άλλες μορφές βίας κατά των γυναικών 
και να είναι φιλικός προς τον χρήστη και 
προσβάσιμος·

Or. en

Τροπολογία 228
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί προληπτικά μέτρα και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα 
εστιάζουν στην ενθάρρυνση γυναικών και 
κοριτσιών να μιλούν και να καταγγέλλουν 
στις αρχές κάθε είδος βίας στο διαδίκτυο 
που ενδέχεται να υπέστησαν·

Or. en

Τροπολογία 229
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. ζητεί ευρωπαϊκή απόκριση στη 
βία στο διαδίκτυο και άλλα έμφυλα 
εγκλήματα στο διαδίκτυο, ιδίως στη 
διαδικτυακή προσέλκυση γυναικών και 
κοριτσιών από κάθε πολιτισμικό πλαίσιο 
σε επιβλαβείς καταστάσεις, όπως η 
διεθνής εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 230
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. τονίζει την ανάγκη για 
αντιμετώπιση της βίας στο διαδίκτυο 
μέσω καλής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης 
με έμφαση στη λογοδοσία, τη διαφάνεια 
και τη συμμετοχή και αλλαγή των 
κοινωνικών και νομικών προτύπων·

Or. en
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Τροπολογία 231
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και 
συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την 
έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της 
βίας στο διαδίκτυο·

διαγράφεται

Or. sk

Τροπολογία 232
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών εναρμονισμένων, αναλυτικών 
και συγκρίσιμων δεδομένων για ολόκληρη 
την ΕΕ σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο, με πλήρη χρήση των 
ικανοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης 
των EIGE, Eurostat, Ευρωπόλ και 
ENISA· συνιστά τη συλλογή και ανάλυση 
αυτών των δεδομένων βάσει διατομεακού 
πρίσματος και με ένταξη του προφίλ των 
δραστών, της σχέσης του με το θύμα, των 
μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διάπραξη του αδικήματος, του αριθμού 
των περιπτώσεων που καταγγέλθηκαν, 
του αριθμού των περιπτώσεων που 
διώχθηκαν και του αριθμού των 
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καταδικών, αναλυμένων ανά 
φύλο/κοινωνικό φύλο και ηλικία του 
θύματος· επισημαίνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να διεξαγάγει νέα έρευνα στην 
ΕΕ για την έμφυλη βία, τα αποτελέσματα 
της οποίας θα παρουσιαστούν το 2023·

Or. en

Τροπολογία 233
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο· δεδομένου ότι η ισχύουσα 
έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά 
με τα περιστατικά βίας στο διαδίκτυο 
καθιστά δύσκολο τον καθορισμό σαφών 
και μετρήσιμων στόχων για την 
καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων, 
καθώς και τον δυνητικό περιορισμό των 
δράσεων που αναλαμβάνουν οι αρχές 
επιβολής του νόμου ως απόκριση σε αυτή 
τη μορφή βίας· εν αναμονή της 
συνεχιζόμενης σχετικής έρευνας του FRA 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ελλιπής 
καταγγελία αυτών των εγκλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 234
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο σύστημα 
για την τακτική συλλογή στατιστικών 
αναλυτικών και συγκρίσιμων δεδομένων 
σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο, την επικράτηση και τις 
συνέπειές της, και να αναπτύξουν δείκτες 
για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας 
των παρεμβάσεων μέσω συνεργασίας με 
τη Eurostat, τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων· χαιρετίζει 
την εξαγγελία νέας έρευνας σε επίπεδο ΕΕ 
που θα διεξαγάγει ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
εξάπλωση και τη δυναμική κάθε μορφής 
βίας κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 235
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη 
ολοκληρωμένων αναλυτικών και 
συγκρίσιμων δεδομένων θα βοηθήσει στη 
μέτρηση της κλίμακας του φαινομένου 



AM\1235447EL.docx 133/241 PE695.117v01-00

EL

και την εξεύρεση λύσεων· καλεί τα κράτη 
μέλη να συλλέγουν και να παρέχουν τα 
σχετικά δεδομένα όταν τους ζητηθεί, 
μεταξύ άλλων στη Eurostat· επικροτεί τη 
δέσμευση της Επιτροπής να διεξαγάγει 
έρευνα στην ΕΕ για την έμφυλη βία, τα 
αποτελέσματα της οποίας θα 
παρουσιαστούν το 2023·

Or. en

Τροπολογία 236
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο· υποχρεώνει το EIGE να 
συγκεντρώνει αυτά τα αναλυμένα ανά 
φύλο δεδομένα σχετικά με τη ρητορική 
μίσους και ζητεί την παροχή σχετικών 
πόρων στο ινστιτούτο·

Or. en

Τροπολογία 237
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
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σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο, μεταξύ άλλων με στόχο τη 
διενέργεια έρευνας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 238
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών, ενταγμένων σε 
πλαίσιο και συγκρίσιμων δεδομένων 
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 239
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών, 
αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·
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Or. en

Τροπολογία 240
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την τακτική συλλογή 
στατιστικών αναλυτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με τη βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 241
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη λύσεων 
ΤΝ που θα προλαμβάνουν και θα 
καταπολεμούν αρκετές μορφές έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή 
να ορίσει επαρκείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας για τις εφαρμογές της ΤΝ που 
παράγουν ή χειραγωγούν 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο (δηλαδή 
παραποιημένο περιεχόμενο τύπου 
«deepfake») και να ενημερώνει σε 
περίπτωση τεχνητής τροποποίησης 
περιεχομένου·

Or. en
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Τροπολογία 242
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
εξαρτάται από τη συλλογή απτών 
επιστημονικών δεδομένων· αναγνωρίζει 
ότι οι αποφάσεις για τη δημόσια υγεία δεν 
μπορούν να λαμβάνονται χωρίς δημόσια 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 243
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία·

7. επισημαίνει ότι το άγχος, τα 
προβλήματα συγκέντρωσης, το άγχος, οι 
κρίσεις πανικού, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
η κατάθλιψη, η μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 
αισθήματος ελέγχου, ο αυτοτραυματισμός 
και ο αυτοκτονικός ιδεασμός μπορεί να 
συγκαταλέγονται στις επιπτώσεις για την 
ψυχική υγεία που προκαλούνται από τη 
βία στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η πρόοδος 
στην τεχνολογία ΤΠΕ μπορεί να 
διευκολύνει τους κακοποιητές κατά την 
άσκηση ψυχολογικής βίας· επισημαίνει 
ότι μια βασική διαφορά μεταξύ της 
έμφυλης βίας εντός και εκτός διαδικτύου 
είναι ότι είναι σημαντικά δυσκολότερη η 
μόνιμη απομάκρυνση καταχρηστικού ή 
προκλητικού περιεχομένου από το 
διαδίκτυο, στοιχείο που υποχρεώνει τον 
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επιζώντα να βιώσει εκ νέου 
θυματοποίηση, με αποτέλεσμα πιθανή 
επιδείνωση των ψυχολογικών 
επιπτώσεων αυτών των μορφών βίας, 
όπως οι αναμνήσεις του συμβάντος και/ή 
του δράστη, καθώς και αύξηση της 
περιόδου απομόνωσης του θύματος· 
τονίζει ότι αυτό μπορεί να δυσκολέψει τα 
θύματα να προχωρήσουν και να ξεφύγουν 
από την κατάσταση αυτή· επισημαίνει 
ότι, αν και ο άμεσος αντίκτυπος της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο μπορεί να 
διαφέρει, οι περισσότερο μακροχρόνιες 
επιπτώσεις είναι εντέλει παρόμοιες· 
υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο για τα 
θύματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
αμαύρωση της φήμης, ψυχική νόσο, 
σωματικά και ιατρικά προβλήματα, 
διατάραξη του τρόπου ζωής του θύματος, 
εισβολή στην προσωπική ζωή, φίμωση ή 
απόσυρση από το διαδικτυακό 
περιβάλλον και βλάβη στις προσωπικές 
σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 244
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία 
στο διαδίκτυο, μπορούν να έχουν 
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία·

7. επισημαίνει ότι το να πέφτει 
κάποιος θύμα έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο μπορεί να επιφέρει ψυχολογικές 
και σωματικές συνέπειες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται το άγχος, τα προβλήματα 
συγκέντρωσης, το άγχος, οι κρίσεις 
πανικού, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η 
κατάθλιψη, η μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 
αισθήματος ελέγχου· επισημαίνει ότι 
μπορεί επίσης να επιφέρει αμαύρωση της 
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φήμης, παραβίαση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή και απόσυρση από τα 
επιγραμμικά και απογραμμικά 
περιβάλλοντα, συμβάλλοντας στη φίμωση 
των γυναικών στη δημόσια σφαίρα· 
υπογραμμίζει ότι μπορεί επίσης να έχει 
αντίκτυπο στην αγορά εργασίας από την 
άποψη της μειωμένης παρουσίας στην 
εργασία, του κινδύνου απώλειας της 
θέσης εργασίας και της υποβάθμισης της 
ποιότητας ζωής, και ότι ορισμένες από 
αυτές τις επιπτώσεις συμπληρώνουν 
άλλες μορφές διακρίσεων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι 
έμφυλες μειονότητες στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 245
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία·

7. υπογραμμίζει ότι τα περιστατικά 
βίας στο διαδίκτυο μπορεί να έχουν ευρύ 
φάσμα ψυχολογικών επιπτώσεων, μεταξύ 
άλλων, το άγχος, τα προβλήματα 
συγκέντρωσης, το άγχος, οι κρίσεις 
πανικού, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η 
κατάθλιψη, η μετατραυματική αγχώδης 
διαταραχή, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 
αισθήματος ελέγχου, που προκαλούνται 
από τη βία στο διαδίκτυο, μπορούν να 
έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, που 
με τη σειρά τους μπορεί να επιφέρουν 
σοβαρές κοινωνικές συνέπειες· εκφράζει 
ανησυχία εξαιτίας των συνεπειών που 
μπορεί να έχουν οι επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία στους νέους ιδίως, και 
μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο σε 
σημαντική υποβάθμιση της σχολικής 
τους εκπαίδευσης αλλά και σε απόσυρση 
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από τον κοινωνικό και δημόσιο βίο·

Or. en

Τροπολογία 246
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία·

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία και ενδέχεται να έχουν 
διά βίου συνέπειες στην υγεία και την 
ευεξία των γυναικών που τα βιώνουν·

Or. en

Τροπολογία 247
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία·

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
κοινωνική αποξένωση, η έλλειψη 
εμπιστοσύνης και αισθήματος ελέγχου, 
που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
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στην ψυχική υγεία και να οδηγήσουν σε 
σκέψεις και πράξεις αυτοτραυματισμού·

Or. en

Τροπολογία 248
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία·

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 
διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία και να οδηγήσουν σε 
αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικό 
ιδεασμό·

Or. en

Τροπολογία 249
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, που προκαλούνται από τη βία στο 

7. επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το 
άγχος, τα προβλήματα συγκέντρωσης, το 
άγχος, οι κρίσεις πανικού, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η 
μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, η 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος 
ελέγχου, και ο φόβος ή ακόμα και οι 
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διαδίκτυο, μπορούν να έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία·

αυτοκτονικές σκέψεις, που προκαλούνται 
από τη βία στο διαδίκτυο, μπορούν να 
έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία·

Or. en

Τροπολογία 250
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. παρατηρεί ότι οι καταστροφικές 
οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει η 
έμφυλη βία και τα συνακόλουθα 
προβλήματα ψυχικής υγείας που αυτή 
προκαλεί μπορεί να έχουν σοβαρό 
οικονομικό αντίκτυπο στα θύματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς 
τους να αναζητούν εργασία και του 
οικονομικού βάρους που επωμίζονται 
όταν αναλαμβάνουν νομική δράση· 
λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι το 
εκτιμώμενο ετήσιο κοινωνικό κόστος της 
έμφυλης βίας (290 δισεκατομμύρια) 
υπερβαίνει το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 
των ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 831α·
_________________
1α EPRS, ενδιάμεση αξιολόγηση της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
(EAVA) σχετικά με την έμφυλη βία, σ. 35.

Or. en

Τροπολογία 251
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες· επισημαίνει ότι 
η έμφυλη βία στο διαδίκτυο επηρεάζει τις 
γυναίκες με διάφορους τρόπους εξαιτίας 
των επικαλυπτόμενων μορφών 
διακρίσεων που βασίζονται, πέραν του 
φύλου, στον γενετήσιο προσανατολισμό, 
την ηλικία, τη φυλή, τη θρησκεία ή την 
αναπηρία, μεταξύ άλλων, και υπενθυμίζει 
ότι μια διατομεακή προσέγγιση έχει 
καίρια σημασία προκειμένου να γίνουν 
κατανοητές αυτές οι ειδικές μορφές 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 252
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές επιπτώσεις· επισημαίνει 
ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο επηρεάζει 
τις γυναίκες και τα κορίτσια με 
διάφορους τρόπους εξαιτίας των 
επικαλυπτόμενων μορφών διακρίσεων 
που βασίζονται, πέραν του φύλου, στον 
γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλή, τη 
θρησκεία ή την αναπηρία, μεταξύ άλλων, 
και υπενθυμίζει ότι μια διατομεακή 
προσέγγιση έχει καίρια σημασία 
προκειμένου να γίνουν κατανοητές αυτές 
οι ειδικές μορφές διακρίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 253
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

8. υπογραμμίζει ότι, εκτός από τις 
ψυχολογικές επιπτώσεις, η έμφυλη βία 
στο διαδίκτυο έχει κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις για τη ζωή των 
γυναικών τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 254
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει αρνητικές ψυχολογικές, 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που 
επηρεάζουν κυρίως τις γυναίκες και τα 
κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία 255
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 

8. υπογραμμίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών στο διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, 
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και οικονομικές συνέπειες· κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 256
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

8. υπογραμμίζει ότι η βία στο 
διαδίκτυο μπορεί να έχει ψυχολογικές, 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες·

Or. sk

Τροπολογία 257
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

8. υπογραμμίζει ότι η βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 258
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·

8. υπογραμμίζει ότι η βία στο 
διαδίκτυο έχει ψυχολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες·
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Or. fr

Τροπολογία 259
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
τον αντίκτυπο της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο και της συμβολής στην 
εξασφάλιση μιας ασφαλούς και ισχυρής 
ψηφιακής δημόσιας σφαίρας για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 260
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες στήριξης και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και στα 
κορίτσια που ανήκουν σε ομάδες οι οποίες 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση όσον αφορά 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο και να 
αναπτύξουν ειδικές δωρεάν υπηρεσίες 
στήριξης, συμπεριλαμβανομένης στήριξης 
έκτακτης ανάγκης και μακροχρόνιας 
στήριξης, όπως ψυχολογική, ιατρική, 
νομική, πρακτική και 
κοινωνικοοικονομική στήριξη, και 
προγράμματα, τα οποία σχετίζονται ιδίως 
με την ψηφιακή εκπαίδευση, τον ψηφιακό 
γραμματισμό και τις ψηφιακές 
δεξιότητες, ειδικά για τις συγκεκριμένες 
αυτές ομάδες·
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Or. en

Τροπολογία 261
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες στήριξης και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση, όπως γυναίκες που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, 
γυναίκες με αναπηρίες, λεσβίες, 
αμφιφυλόφιλες, διεμφυλικές και ίντερσεξ, 
καθώς και άτομα ΛΟΑΤΚΙ εν γένει και 
ιδίως νέοι ΛΟΑΤΚΙ, όσον αφορά την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο και να 
αναπτύξουν ειδικές υπηρεσίες στήριξης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για 
τις συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 262
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες στήριξης και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις διατομεακές 
μορφές βίας στο διαδίκτυο που μπορούν 
να επηρεάσουν τις γυναίκες που ανήκουν 
σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε 
ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη βία 
στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν ειδικές 
υπηρεσίες στήριξης και εκπαιδευτικά 
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προγράμματα ειδικά για τις συγκεκριμένες 
αυτές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 263
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες στήριξης και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις γυναίκες 
όσον αφορά τη βία στο διαδίκτυο και να 
αναπτύξουν ειδικές υπηρεσίες στήριξης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 
να απευθύνονται ειδικά στις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

Or. sk

Τροπολογία 264
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες στήριξης και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες οι οποίες 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση όσον αφορά 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο και να 
αναπτύξουν ειδικές υπηρεσίες στήριξης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για 
τις συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

Or. en
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Τροπολογία 265
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες στήριξης και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά τη βία στο 
διαδίκτυο και να αναπτύξουν ειδικές 
υπηρεσίες στήριξης και εκπαιδευτικά 
προγράμματα ειδικά για τις συγκεκριμένες 
αυτές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 266
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες στήριξης και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τις 
συγκεκριμένες αυτές ομάδες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση όσον αφορά τη βία στο 
διαδίκτυο και να αναπτύξουν ειδικές 
υπηρεσίες στήριξης και εκπαιδευτικά 
προγράμματα ειδικά για τις συγκεκριμένες 
αυτές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 267
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει ανησυχία διότι οι 
περισσότεροι δράστες έμφυλης βίας είναι 
άνδρες· υπογραμμίζει τον ουσιώδη ρόλο 
της εκπαίδευσης για την προώθηση και 
αντιμετώπιση της ισοτιμίας και των 
σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, αγοριών και κοριτσιών, καθώς 
και για την εξάλειψη των έμφυλων 
στερεότυπων, των προκαταλήψεων και 
των πατριαρχικών έμφυλων προτύπων· 
εκφράζει ακόμα ανησυχία διότι η βία των 
ανδρών κατά των γυναικών ξεκινά συχνά 
από τη βία των αγοριών κατά των 
κοριτσιών και θεωρεί ότι τα μέτρα 
αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου 
πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 268
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
μικρότερης ηλικίας πέφτουν συχνότερα 
θύματα διαφόρων μορφών βίας στο 
διαδίκτυο σε σχέση με τις μεγαλύτερες 
γυναίκες3α, μεταξύ άλλων και λόγω της 
μεγαλύτερης έκθεσης και συμμετοχής 
τους στο διαδίκτυο· ως εκ τούτου, ζητεί 
στοχευμένη πρόληψη ειδικά για τις 
νεαρές γυναίκες σε επίπεδο ΕΕ και 
ευαισθητοποίηση με στόχο τη μείωση 
των παραβάσεων·
_________________
3α FRA (2014): Violence against women: 
an EU-wide survey (Βία κατά των 
γυναικών: μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ).
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Or. en

Τροπολογία 269
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, υπονομεύει τις δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο 
φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση της 
παρουσίας των γυναικών στον πολιτικό βίο 
και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

10. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο μειώνει τη 
συμμετοχή των γυναικών και των ατόμων 
ΛΟΑΤΚΙ από τον δημόσιο βίο και 
διάλογο, γεγονός που, κατά συνέπεια, 
υποβαθμίζει τη δημοκρατία μας και 
αποτρέπει τις γυναίκες και τους ΛΟΑΤΚΙ 
από το να απολαμβάνουν στο έπακρο τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τους· εκφράζει ακόμα λύπη διότι η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο οδηγεί μεταξύ 
άλλων σε αυτολογοκρισία· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι αυτό το 
«φαινόμενο φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα 
τις γυναίκες ακτιβίστριες, 
δημοσιογράφους, πολιτικούς, 
υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καλλιτέχνιδες και 
συντάκτριες ιστολογίων, με στόχο την 
αποθάρρυνση της παρουσίας των γυναικών 
στον πολιτικό βίο και στους τομείς λήψης 
αποφάσεων· εκφράζει λύπη διότι το 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα που προκαλεί η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο μεταφέρεται 
συχνά και στη ζωή εκτός διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 270
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, υπονομεύει τις δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο 
φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση της 
παρουσίας των γυναικών στον πολιτικό βίο 
και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
καθίσταται ολοένα συχνότερη και μειώνει 
τη συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο 
διάλογο, γεγονός που, κατά συνέπεια, 
υπονομεύει τις δημοκρατικές αρχές της 
Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο φίμωσης» 
στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση της 
παρουσίας των γυναικών στον πολιτικό βίο 
και στους τομείς λήψης αποφάσεων· 
εκφράζει την ανησυχία του διότι η 
κανονικοποίηση της βίας στο διαδίκτυο 
έναντι των γυναικών που συμμετέχουν 
στον δημόσιο διάλογο συμβάλλει ενεργά 
στην έλλειψη καταγγελίας αυτών των 
εγκλημάτων και περιορίζει τη συμμετοχή 
των νεαρών γυναικών ειδικότερα·

Or. en

Τροπολογία 271
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, υπονομεύει τις δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο 
φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση της 
παρουσίας των γυναικών στον πολιτικό 
βίο και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, υπονομεύει τις δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο 
φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, μεταξύ άλλων φεμινίστριες 
γυναίκες και κορίτσια, ακτιβίστριες για 
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, 
καλλιτέχνιδες, γυναίκες σε 
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ανδροκρατούμενους κλάδους, 
δημοσιογράφους και πολιτικούς, με στόχο 
την αποθάρρυνση της παρουσίας των 
γυναικών στον δημόσιο βίο, 
συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού, και 
στους τομείς λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 272
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, υπονομεύει τις δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο 
φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση της 
παρουσίας των γυναικών στον πολιτικό βίο 
και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, εμποδίζει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
έκφρασης, και υπονομεύει τις 
δημοκρατικές αρχές της Ένωσης· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό το 
«φαινόμενο φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα 
τις γυναίκες ακτιβίστριες, 
δημοσιογράφους, υπερασπίστριες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικούς, 
με στόχο την αποθάρρυνση της παρουσίας 
των γυναικών στον πολιτικό βίο και στους 
τομείς λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 273
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, υπονομεύει τις δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο 
φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση της 
παρουσίας των γυναικών στον πολιτικό 
βίο και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών στο 
διαδίκτυο μειώνει τη συμμετοχή των 
θυμάτων στον δημόσιο διάλογο, γεγονός 
που, κατά συνέπεια, υπονομεύει τις 
δημοκρατικές αρχές της Ένωσης· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό το 
«φαινόμενο φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα 
τις γυναίκες ακτιβίστριες, δημοσιογράφους 
και πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση 
της παρουσίας τους στον πολιτικό βίο και 
στους τομείς λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 274
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο διάλογο, γεγονός που, κατά 
συνέπεια, υπονομεύει τις δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο 
φίμωσης» στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με στόχο την αποθάρρυνση της 
παρουσίας των γυναικών στον πολιτικό βίο 
και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η βία στο διαδίκτυο μειώνει τη 
συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο 
διάλογο, γεγονός που, κατά συνέπεια, 
υπονομεύει τις δημοκρατικές αρχές της 
Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτό το «φαινόμενο φίμωσης» 
στοχεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
ακτιβίστριες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς, με αποτέλεσμα την 
αποθάρρυνση της παρουσίας των γυναικών 
στον πολιτικό βίο και στους τομείς λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 275
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καταδικάζει όλα τα περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους, ρητορικής μίσους 
και αβάσιμων κατηγοριών ή κατηγοριών 
που διατυπώνονται κακόπιστα, τόσο 
εντός όσο και εκτός διαδικτύου, τα οποία 
έχουν ως κίνητρο διακρίσεις για 
οποιονδήποτε λόγο όπως το φύλο, η φυλή, 
το χρώμα, η εθνοτική καταγωγή ή 
κοινωνική προέλευση, τα γενετικά 
χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή 
οι πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή 
κάθε άλλη γνώμη, η ιδιότητα μέλους 
εθνικής μειονότητας, η περιουσία, η 
γέννηση, η αναπηρία, η ηλικία ή ο 
γενετήσιος προσανατολισμός· εκφράζει 
ανησυχία για τα εγκλήματα μίσους και τα 
εγκλήματα που σχετίζονται με 
παρακίνηση σε διακρίσεις ή βία που 
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, οδηγώντας στον 
στιγματισμό ορισμένων ιδιαίτερα 
ευάλωτων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 276
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα είναι στο επίκεντρο των 
έμφυλων διακρίσεων· τονίζει ότι η 
απεικόνιση των έμφυλων στερεότυπων 
στα μέσα ενημέρωσης καθώς και μέσω 
της διαφήμισης έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην ισότητα των φύλων· καλεί τα μέσα 
ενημέρωσης και τις εταιρείες να 
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ενισχύσουν τους μηχανισμούς 
αυτορρύθμισης και τους κώδικες 
συμπεριφοράς με σκοπό να καταδικάσουν 
και να καταπολεμήσουν τη σεξιστική 
απεικόνιση, γλώσσα, τις σεξιστικές 
πρακτικές και τα έμφυλα στερεότυπα·

Or. en

Τροπολογία 277
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει ότι η εκπαίδευση που 
ξεκινά από πρώιμη ηλικία έχει τεράστια 
σημασία για την καταπολέμηση των 
έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης 
βίας· υπενθυμίζει ότι η γλώσσα, το 
σχολικό πρόγραμμα και τα βιβλία που 
χρησιμοποιούνται στα σχολεία μπορούν 
να ενισχύσουν τα έμφυλα στερεότυπα· 
ζητεί, εν προκειμένω, από τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν στρατηγικές για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεότυπων στην εκπαίδευση μέσω της 
παιδαγωγικής κατάρτισης, της 
επανεξέτασης των προγραμμάτων 
σπουδών, του παιδαγωγικού υλικού και 
των παιδαγωγικών πρακτικών· 
επισημαίνει ότι η εκπαίδευση σε 
ψηφιακές δεξιότητες, όπως η 
κυβερνοϋγιεινή και η καλή συμπεριφορά 
στο διαδίκτυο, έχουν καίρια σημασία 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
κατανόηση από μικρή ηλικία της 
μεταφοράς των κοινωνικών κανόνων του 
πραγματικού στον διαδικτυακό κόσμο· 
καλεί τα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τα 
κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, να 
προσδιορίσουν τα υφιστάμενα κενά ως 
προς τις ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ των 
ανηλίκων και να ενσωματώσουν στο 
σχολικό πρόγραμμα ολοκληρωμένο 
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σχέδιο εκπαίδευσης στις ψηφιακές 
δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 278
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο 
των διακρίσεων λόγω φύλου και 
αποτελούν ένα από τα κύρια εμπόδια για 
την είσοδο γυναικών και κοριτσιών στον 
τομέα των ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· 
τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των 
ΤΠΕ μέσω της εκπαίδευσης, των 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και της 
προώθησης της εκπροσώπησης των 
γυναικών στον τομέα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 279
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· 
αναγνωρίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα, η 
πολιτιστική αποθάρρυνση και η έλλειψη 
γνώσης και προώθησης γυναικείων 
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ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

προτύπων εμποδίζει και επηρεάζει 
αρνητικά τις δυνατότητες των κοριτσιών 
και των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ 
και οδηγεί σε διακρίσεις και λιγότερες 
δυνατότητες για τις γυναίκες στην αγορά 
εργασίας· τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος 
θα πρέπει να είναι η άρση όλων των 
κοινωνικοπολιτισμικών, ψυχολογικών και 
παιδαγωγικών φραγμών που περιορίζουν 
τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις 
επιλογές των γυναικών· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη 
συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των 
ΤΠΕ και σε μια σταδιοδρομία σε αυτόν 
παρέχοντας επαρκή κίνητρα στα 
αντίστοιχα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια 
δράσης ή τις πολιτικές τους σχετικά με το 
ζήτημα του φύλου· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στον τομέα των ΤΠΕ μέσω της 
εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, της καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, των ίσων ευκαιριών, 
του υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος 
εργασίας και σπουδών για τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, των υποχρεωτικών 
πολιτικών μισθολογικής διαφάνειας, των 
πολιτικών μηδενικής ανοχής και των 
μέτρων κατά της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της προώθησης της 
ορατότητας των γυναικείων προτύπων 
και της προώθησης της εκπροσώπησης των 
γυναικών στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 280
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
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στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών, κοριτσιών και έμφυλων 
μειονοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ και 
στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την ανάγκη 
να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στον τομέα των ΤΠΕ, που είναι 
ιδιαίτερα υψηλό στον τομέα των 
καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ και 
ο τομέας της κυβερνοασφάλειας, όπου η 
μέση παγκόσμια παρουσία των γυναικών 
είναι στο 12 % και στο 20 % αντίστοιχα1α 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα· 
επισημαίνει ότι μια από τις 
σημαντικότερες αδυναμίες της ΤΝ 
συνδέεται με ορισμένα είδη 
προκαταλήψεων, που αφορούν το φύλο, 
την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία, 
τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, το 
κοινωνικό υπόβαθρο ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ως αποτέλεσμα ενός 
ομοιογενούς εργατικού δυναμικού, με 
αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση των 
γυναικών από τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες, επιδεινώνοντας έτσι τις 
συνέπειες της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο 
για την πρόληψη αυτών των 
προκαταλήψεων, ιδίως μέσω της 
καταπολέμησης του χάσματος μεταξύ 
των φύλων στον συγκεκριμένο τομέα και 
να διασφαλίσουν την πλήρη προάσπιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
_________________
1α Sax, L. J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. 
et al., «Understanding the Changing 
Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 
1971-2011», (Κατανοώντας τη 
μεταβαλλόμενη δυναμική του χάσματος 
μεταξύ των φύλων στους προπτυχιακούς 
φοιτητές μηχανικής: 1971-2011), 
Research in Higher Education, τόμος 57, 
αριθ. 5, 2016· Shade, L. R., «Missing in 
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action: Gender in Canada’s digital 
economy agenda» (Αγνοείται: το φύλο 
στο θεματολόγιο του Καναδά για την 
ψηφιακή οικονομία), Signs: Journal of 
Women in Culture and Society, τόμος 39, 
αριθ. 4, 2014, σ. 887-896.

Or. en

Τροπολογία 281
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

11. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι 
χάσμα μεταξύ των φύλων υπάρχει σε 
όλους τους τομείς ψηφιακής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
τεχνολογιών, όπως η ΤΝ, αλλά ανησυχεί 
ιδιαίτερα για το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας 
και έρευνας· υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· παροτρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των 
φύλων, ιδίως σε τομείς όπως οι ΤΠΕ και 
STEM, κυρίως μέσω της διευκόλυνσης 
της πρόσβασης των γυναικών και των 
κοριτσιών στην εκπαίδευση και την 
ακαδημαϊκή πορεία σε αυτούς τους 
τομείς, και της προώθησης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της εκπροσώπησης 
των γυναικών σε αυτούς τους τομείς, 
ιδίως σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 282
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Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα. 
Ωστόσο, επισημαίνει τη σημασία του 
σεβασμού από την ΕΕ της ελευθερίας 
επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 283
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, της επαγγελματικής 
κατάρτισης, της κατάλληλης 
χρηματοδότησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 284
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο 
των διακρίσεων λόγω φύλου και 
αποτελούν ένα από τα κύρια εμπόδια για 
την είσοδο γυναικών και κοριτσιών στον 
τομέα των ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· 
τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των 
ΤΠΕ μέσω της εκπαίδευσης, των 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και της 
προώθησης της εκπροσώπησης των 
γυναικών στον τομέα·

11. επισημαίνει ότι γυναίκες και 
κορίτσια έρχονται αντιμέτωπες με πολλά 
εμπόδια για την είσοδό τους στον τομέα 
των ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει 
την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 285
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα πρότυπα 
και στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο 
των διακρίσεων λόγω φύλου και 
αποτελούν ένα από τα κύρια εμπόδια για 
την είσοδο γυναικών και κοριτσιών στον 
τομέα των ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· 
τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των 
ΤΠΕ μέσω της εκπαίδευσης, των 
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ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

εκστρατειών ευαισθητοποίησης και της 
προώθησης της εκπροσώπησης των 
γυναικών στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 286
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν 
ένα από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης 
της εκπροσώπησης των γυναικών στον 
τομέα·

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα μπορούν να περιορίσουν την 
είσοδο γυναικών και κοριτσιών στον τομέα 
των ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει 
την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης και των 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης με σκοπό 
την καλύτερη εκπροσώπηση των 
γυναικών στον τομέα χωρίς τη χρήση των 
λεγόμενων πολιτικών θετικής δράσης και 
των ποσοστώσεων·

Or. fr

Τροπολογία 287
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διακρίσεων λόγω φύλου και αποτελούν 
ένα από τα κύρια εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 

11. υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
στερεότυπα συμβάλλουν στις διακρίσεις 
και δημιουργούν εμπόδια για την είσοδο 
γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των 
ΤΠΕ και στον ψηφιακό τομέα· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
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μέσω της εκπαίδευσης, των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

ευαισθητοποίησης και της προώθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 288
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει τη σημασία των 
προληπτικών μέτρων για την 
καταπολέμηση των μορφών έμφυλης βίας 
και αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζει η εκπαίδευση στην 
αντιμετώπιση των επιζήμιων έμφυλων 
στερεότυπων υπέρ των μη βίαιων 
σχέσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την έμφυλη 
βία στο διαδίκτυο που θα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, πληροφορίες που θα 
στοχεύουν στην εκπαίδευση των 
νεαρότερων πολιτών μας ως προς το ότι 
τα περιστατικά βίας στο διαδίκτυο 
συνιστούν επέκταση της βίας στον 
πραγματικό κόσμο, το πώς θα 
αναγνωρίζουν και θα καταγγέλλουν 
μορφές βίας στο διαδίκτυο και ως προς 
την έννοια της ψηφιακής συναίνεσης·

Or. en

Τροπολογία 289
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι ο χαρακτηρισμός 
των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ ως «ιδεολογία» 
διαδίδεται στην εντός και εκτός 
διαδικτύου επικοινωνία και ότι το ίδιο 
ισχύει και σε σχέση με την υπό εξέλιξη 
εκστρατεία κατά της επονομαζόμενης 
«ιδεολογίας φύλου» ή των «κινημάτων 
κατά της ισότητας των φύλων»· 
επισημαίνει ότι οι ακτιβιστές για τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ αποτελούν 
συχνά στόχο εκστρατειών δυσφήμησης, 
διαδικτυακής ρητορικής μίσους και 
διαδικτυακής παρενόχλησης και 
κακοποίησης εξαιτίας του έργου τους για 
την προάσπιση της ισότητας των 
ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 290
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη 
εφαρμογή της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση και τη μείωση του 
κινδύνου να πέσουν τα παιδιά θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης ή 
εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 291
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Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι οι συζητήσεις που 
αφορούν την τεχνολογία των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, τη 
συμμετοχή, τα δικαιώματα πρόσβασης 
και την ασφάλεια στην τεχνολογία και 
στο διαδίκτυο συχνά δεν περιλαμβάνουν 
το αφήγημα της έμφυλης βίας παρά την 
επικράτησή της·

Or. en

Τροπολογία 292
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. λαμβάνει υπό σημείωση τον 
κώδικα δεοντολογίας για την 
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής 
μίσους στο διαδίκτυο, τον οποίο προωθεί 
η Επιτροπή, και τον πέμπτο γύρο 
αξιολόγησής του, κατά τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες 
εταιρείες ΤΠ θα πρέπει να βελτιώσουν 
την ανάδρασή τους σε σχέση με τις 
κοινοποιήσεις των χρηστών· υπενθυμίζει 
ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στις αξιολογήσεις 
και τις επανεξετάσεις του κώδικα 
δεοντολογίας· επισημαίνει ότι οι εταιρείες 
ΤΠ που συμμετέχουν στον κώδικα 
δεοντολογίας εξετάζουν μόνον αιτήματα 
απομάκρυνσης λόγω παραβίασης των 
όρων και των προϋποθέσεών τους και 
των κοινοτικών κατευθυντήριων 
γραμμών· αναγνωρίζει ότι, αν και οι 
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εταιρείες ΤΠ θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο, 
τους έχει δοθεί ευρύ φάσμα διακριτικής 
ευχέρειας ως προς τον καθορισμό του τι 
συνιστά παραβίαση των όρων και 
προϋποθέσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 293
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, στην πρόσφατη στρατηγική 
της σχετικά με τα δικαιώματα των 
θυμάτων, για δρομολόγηση δικτύου της 
ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της έμφυλης 
και της ενδοοικογενειακής βίας και την 
ανάληψη δράσης για την προστασία της 
ασφάλειας των θυμάτων έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο μέσω της διευκόλυνσης 
της ανάπτυξης πλαισίου συνεργασίας 
μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 294
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. λαμβάνει υπό σημείωση την 
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έκκληση της συμβουλευτικής επιτροπής 
για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών 
και ανδρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
για νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σχετικά με την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 295
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. τονίζει τη σημασία του κώδικα 
πρακτικής για τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες και τα κορυφαία μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και την 
συμμετοχή και/ή τον ρόλο που θα 
μπορούσε αυτός να διαδραματίσει στο 
πλαίσιο της βίας στο διαδίκτυο, 
επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία 
της λογοδοσίας και της διαφάνειας των 
διαμεσολαβητών των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 296
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. υπενθυμίζει τα οφέλη που μπορούν 
να αναμένονται από ειδική νομοθεσία 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
για την κοινωνία, όσον αφορά τη μείωση 
της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, τη 
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μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και 
των κοριτσιών στο διαδίκτυο και τη 
μείωση των διακρίσεων, καθώς και την 
καλύτερη προστασία των θυμάτων από 
κοινού με ένα καλύτερα καθορισμένο 
πλαίσιο για τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα 
με την ειδική εκτίμηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας1α·
_________________
1α Μελέτη της EPRS

Or. en

Τροπολογία 297
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, ενδυνάμωσης, στήριξης και 
διασφάλισης επανόρθωσης για τα θύματα 
της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την 
ποιοτική κατάρτιση των ειδικών και 
άλλων επαγγελματιών, μεταξύ άλλων του 
προσωπικού των κοινωνικών υπηρεσιών, 
των αρχών επιβολής του νόμου και του 
τομέα της δικαιοσύνης, σε συνεργασία με 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, την αύξηση των πόρων για τη 
στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο και τη θέσπιση σαφούς 
πρωτοκόλλου για την παροχή βοήθειας σε 
θύματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, 
καθώς και την αποφυγή της εκ νέου 
θυματοποίησης· καλεί ακόμα τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η κατάρτιση 
όλων των ειδικών περιλαμβάνει 
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

Or. en
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Τροπολογία 298
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν επαρκείς υπηρεσίες 
παροχής στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
ψυχολογικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, που θα είναι προσβάσιμες σε 
όλα τα θύματα έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης βίας 
αυτού του είδους που ασκείται στο 
πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, 
εξοπλίζοντας τις υφιστάμενες ειδικές 
υπηρεσίες υποστήριξης των γυναικών και 
άλλες υπηρεσίες με εμπειρογνωμοσύνη σε 
αυτό τον τομέα με τους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι 
ώστε να παρέχουν ολιστικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σχετικά με την απομάκρυνση του 
επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 299
Maria Walsh, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
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βίας στο διαδίκτυο· βίας στο διαδίκτυο, ιδίως αναφορικά με 
την παροχή βασικής ψυχολογικής και 
νομικής συμβουλευτικής στήριξης· 
υπενθυμίζει τη σημασία εν προκειμένω 
της παροχής στήριξης σε ανεξάρτητες 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που παρέχουν νομικές συμβουλές και 
ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση των θυμάτων σχετικά 
με τις διαθέσιμες μορφές στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 300
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο· τονίζει την ανάγκη για 
νομικούς και ψυχολογικούς πόρους για 
την παροχή βοήθειας στα θύματα βίας 
στο διαδίκτυο προκειμένου να 
αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη και εκ νέου 
θυματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 301
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή προστασίας, 
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επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

στήριξης, ισότιμης πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη και επανόρθωσης για τα 
θύματα της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 302
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας και στήριξης όλων των 
θυμάτων της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

Or. sk

Τροπολογία 303
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας και στήριξης για τα θύματα 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 304
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τα θύματα της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας, στήριξης και διασφάλισης 
επανόρθωσης για τις γυναίκες θύματα βίας 
στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 305
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι οι νέοι που 
διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο αλλά των οποίων οι γονείς 
στερούνται ικανοτήτων ή επιδεικνύουν 
ανοχή είναι τα πρώτα θύματα της 
διαδικτυακής παρενόχλησης, αλλά 
μπορούν επίσης να γίνουν δυνητικοί 
δράστες, δεδομένου του αισθήματος 
ατιμωρησίας που αναπτύσσουν στο 
διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα στον τομέα της ψηφιακής 
εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης σε 
σχέση με τις επιπτώσεις της 
παρενόχλησης και τις κυρώσεις που 
μπορούν να επιβληθούν, και της 
ενημέρωσης των δυνητικών θυμάτων 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους και τις 
δυνατότητες να βοηθηθούν·

Or. fr

Τροπολογία 306
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν και να διαδώσουν 
προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
νομικές οδούς και τις υπηρεσίες παροχής 
στήριξης που έχουν στη διάθεσή τους τα 
θύματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και 
να δημιουργήσουν μηχανισμούς υποβολής 
καταγγελιών στο πλαίσιο των αρχών 
επιβολής του νόμου και των εισαγγελικών 
υπηρεσιών που θα είναι εύκολα και άμεσα 
προσβάσιμες από τα θύματα, μεταξύ 
άλλων και με ψηφιακά μέσα· καλεί τα 
κράτη μέλη να καταστήσουν τις 
υπηρεσίες παροχής στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων των νομικών και 
ψυχολογικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, προσβάσιμες σε όλα τα 
θύματα·

Or. en

Τροπολογία 307
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την κατάρτιση των ειδικών 
και άλλων επαγγελματιών, μεταξύ άλλων 
του προσωπικού των κοινωνικών 
υπηρεσιών και των αρχών επιβολής του 
νόμου, σε συνεργασία με τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, να αυξήσουν 
τους πόρους για τη στήριξη των θυμάτων 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και να 
θεσπίσουν σαφές πρωτόκολλο για την 
παροχή βοήθειας σε θύματα έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο, καθώς και την αποφυγή 
της εκ νέου θυματοποίησης·
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Or. en

Τροπολογία 308
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν με τις εταιρείες 
τεχνολογίες, να εγκρίνουν πρόσθετα 
μέτρα σχετικά με την καταγγελία των 
περιστατικών βίας στο διαδίκτυο, να 
εγγυηθούν την ασφάλεια και την ιδιωτική 
ζωή των γυναικών στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
εργαλείων για την εξάλειψη του 
καταχρηστικού και επιβλαβούς 
διαδικτυακού περιεχομένου καθώς και 
κατάλληλων μηχανισμών προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 309
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει την ανάγκη για μια 
συντονισμένη προσέγγιση από κοινού με 
τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τους 
εκπροσώπους των αρχών επιβολής του 
νόμου με σκοπό τη βελτίωση των 
εργαλείων ασφαλείας αυτών των 
πλατφορμών και τη διασφάλιση έγκαιρων 
και προσβάσιμων μηχανισμών υποβολής 
καταγγελιών για την καταπολέμηση της 
βίας στο διαδίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 310
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι οι πλατφόρμες 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι 
υπεύθυνες για την ταχεία απομάκρυνση 
κάθε είδους ρητορικής μίσους και ότι 
αυτό θα πρέπει να είναι νομικά 
δεσμευτικό και να ενισχυθεί στον 
επικείμενο κανονισμό για την πράξη για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 311
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει τον καίριο ρόλο του 
εκπαιδευτικού προσωπικού που πρέπει να 
είναι μονίμως παρόν και σε απευθείας 
επαφή με τους εφήβους και τους γονείς 
τους· τονίζει τη σημασία των επενδύσεων 
σε κατάλληλα καταρτισμένους 
επαγγελματίες για τη στήριξη των 
μαθητών σε ζητήματα που άπτονται της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 312
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διώκουν τα σοβαρά αδικήματα βίας στο 
διαδίκτυο και να επιβάλλουν κατάλληλες 
ποινές φυλάκισης· τονίζει την ανάγκη 
παροχής κατάρτισης στις αρχές επιβολής 
του νόμου για την επαφή τους με τα 
θύματα, τη διερεύνηση και τη δίωξη 
αυτών των αδικημάτων βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 313
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως 
την κύρωση από την Ένωση της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης») βάσει ευρείας 
προσχώρησης χωρίς περιορισμούς, και 
να υποστηρίξει την κύρωση, καθώς και 
την ταχεία και ορθή εφαρμογή και 
επιβολή της από όλα τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 314
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως 
την κύρωση από την Ένωση της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης») βάσει ευρείας 
προσχώρησης χωρίς περιορισμούς, και 
να υποστηρίξει την κύρωση, καθώς και 
την ταχεία και ορθή εφαρμογή και 
επιβολή της από όλα τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 315
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως 

διαγράφεται
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την κύρωση από την Ένωση της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης») βάσει ευρείας 
προσχώρησης χωρίς περιορισμούς, και 
να υποστηρίξει την κύρωση, καθώς και 
την ταχεία και ορθή εφαρμογή και 
επιβολή της από όλα τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

Or. sk

Τροπολογία 316
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως την 
κύρωση από την Ένωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση, καθώς και την ταχεία και ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της από όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως την 
κύρωση από την Ένωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση, καθώς και την ταχεία και ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της από όλα τα 
κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Σύμβαση δεν έχει κυρωθεί 
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
εκφράζει λύπη διότι μέχρι στιγμής έχει 
κυρωθεί μόνον από 21 κράτη μέλη της 
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επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
καταδικάζει απερίφραστα όλες τις 
απόπειρες απαξίωσης της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης και καταδικάζει τις 
απόπειρες περιορισμού σε ορισμένα 
κράτη μέλη της προόδου που έχει 
σημειωθεί ως προς την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας· επισημαίνει με μεγάλη 
ανησυχία ότι η εφαρμογή της Σύμβασης 
παραμένει κατακερματισμένη στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει· υπενθυμίζει ότι 
αυτά τα νέα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τα 
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους 
στόχους της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης· συνιστά να 
θεωρηθεί η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης ελάχιστο πρότυπο 
και ζητεί να σημειωθεί περαιτέρω 
πρόοδος για την εξάλειψη της έμφυλης 
και της ενδοοικογενειακής βίας·

Or. en

Τροπολογία 317
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως την 
κύρωση από την Ένωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 

13. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση από 
την Ένωση της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
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γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση, καθώς και την ταχεία και ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της από όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση, καθώς και την ταχεία και ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της από όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της και 
ότι θα πρέπει να θεωρείται ελάχιστο 
πρότυπο· επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή 
δεν αναιρεί την έκκληση για έγκριση 
νομικής πράξης της Ένωσης σχετικά με 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει, υπενθυμίζει ότι 
τα νέα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να συνάδουν με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και να είναι 
συμπληρωματικά στην κύρωσή της.

Or. en

Τροπολογία 318
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως την 
κύρωση από την Ένωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση, καθώς και την ταχεία και ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της από όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση 

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως την 
κύρωση από την Ένωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση από τη Βουλγαρία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, 
τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, καθώς και 
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της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

την ταχεία και ορθή εφαρμογή και επιβολή 
της από όλα τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της GREVIO· 
υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της, 
εξασφαλίζοντας την ανάληψη 
νομοθετικής δράσης για την έμφυλη βία 
τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

Or. en

Τροπολογία 319
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως την 
κύρωση από την Ένωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση, καθώς και την ταχεία και ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της από όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως την 
κύρωση από την Ένωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, και να υποστηρίξει την 
κύρωση, καθώς και την ταχεία και ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της από όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της και 
ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ χάνουν την 
αξιοπιστία τους σχετικά με την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας με το να μην ολοκληρώνουν 
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μάλλον τη συμπληρώνει· την κύρωσή της· επισημαίνει ότι η 
έκκληση αυτή δεν αναιρεί την έκκληση για 
έγκριση νομικής πράξης της Ένωσης 
σχετικά με την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας, αλλά μάλλον τη συμπληρώνει·

Or. en

Τροπολογία 320
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 
πρόκειται να ολοκληρώσει επειγόντως 
την κύρωση από την Ένωση της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης») βάσει ευρείας 
προσχώρησης χωρίς περιορισμούς, και 
να υποστηρίξει την κύρωση, καθώς και 
την ταχεία και ορθή εφαρμογή και 
επιβολή της από όλα τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι η πιο 
ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη που 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της 
έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της· 
επισημαίνει ότι η έκκληση αυτή δεν 
αναιρεί την έκκληση για έγκριση νομικής 
πράξης της Ένωσης σχετικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά 
μάλλον τη συμπληρώνει·

13. υπενθυμίζει ότι η κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί 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· παραπέμπει στη 
γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα της 
11ης Μαρτίου2021 στην οποία 
αναφέρεται ότι το Συμβούλιο δικαιούται 
να συνάψει τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης μέσω δύο χωριστών 
πράξεων καθώς και να αναμένει την 
κοινή συμφωνία όλων των κρατών μελών 
προκειμένου να ολοκληρώσει την κύρωση 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 321
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη 
δέσμευσή του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, 
για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας 
και την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 
οδηγία που θα καλύπτει όλες τις μορφές 
της ως τον καλύτερο τρόπο για να τεθεί 
τέρμα στην έμφυλη βία·

διαγράφεται

Or. sk

Τροπολογία 322
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της ως τον 
καλύτερο τρόπο για να τεθεί τέρμα στην 
έμφυλη βία·

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της και θα 
περιέχει ενιαία πρότυπα και υποχρέωση 
δέουσας επιμέλειας για τη συλλογή των 
δεδομένων, την πρόληψη, τη δίωξη, την 
προστασία των θυμάτων και των 
μαρτύρων, και τη δίωξη και τιμωρία των 
δραστών ως τον καλύτερο τρόπο για να 
τεθεί τέρμα στην έμφυλη βία·

Or. en

Τροπολογία 323
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της ως τον 
καλύτερο τρόπο για να τεθεί τέρμα στην 
έμφυλη βία·

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των δικαιωμάτων των 
γυναικών, της βίας στο διαδίκτυο και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης, ως τον καλύτερο τρόπο για 
να τεθεί τέρμα στην έμφυλη βία·

Or. en

Τροπολογία 324
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της ως τον 
καλύτερο τρόπο για να τεθεί τέρμα στην 
έμφυλη βία·

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών· αναμένει ότι 
οι συνεχιζόμενες εργασίες σχετικά με την 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
συμβάλουν σημαντικά στην 
καταπολέμηση της βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 325
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της ως τον 
καλύτερο τρόπο για να τεθεί τέρμα στην 
έμφυλη βία·

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο νομικό 
πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις μορφές 
της ως τον καλύτερο τρόπο για να τεθεί 
τέρμα στην έμφυλη βία·

Or. en

Τροπολογία 326
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της ως τον 
καλύτερο τρόπο για να τεθεί τέρμα στην 
έμφυλη βία·

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια 
ολοκληρωμένη οδηγία που θα καλύπτει 
όλες τις μορφές της ως τον καλύτερο 
τρόπο για να τεθεί τέρμα στην έμφυλη βία·

Or. en

Τροπολογία 327
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία που 
θα καλύπτει όλες τις μορφές της ως τον 
καλύτερο τρόπο για να τεθεί τέρμα στην 
έμφυλη βία·

14. επιβεβαιώνει σθεναρά τη δέσμευσή 
του, όπως έχει εκφραστεί ήδη, για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 
οδηγία που θα καλύπτει όλες τις μορφές 
της ως τον καλύτερο τρόπο για να τεθεί 
τέρμα στη βία αυτή·
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Or. en

Τροπολογία 328
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι η διάδοση χωρίς 
συγκατάθεση πορνογραφικού υλικού είναι 
μια σοβαρή μορφή βίας στο διαδίκτυο 
που πλήττει κυρίως τις γυναίκες και ότι οι 
καταγγελίες που κατατίθενται στην 
Ευρώπη από τα θύματα αυτού του 
φαινομένου παρουσιάζουν σημαντική 
αύξηση· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη 
λογοδοσία των πλατφορμών και των 
προσώπων που διαδίδουν πορνογραφικές 
εικόνες και βίντεο στο διαδίκτυο και να 
ενισχύσουν τις κυρώσεις για τη χωρίς 
συγκατάθεση διάδοση πορνογραφικού 
υλικού·

Or. fr

Τροπολογία 329
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει μια σειρά από 
ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι γενικοί 
κανονισμοί για την προστασία των 
δεδομένων, η οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, η οδηγία για 
τη σεξουαλική κακοποίηση και τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, η 
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οδηγία για τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
της εγκληματικότητας και η οδηγία για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων, που περιέχουν όλες 
σειρά διατάξεων που μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
καταπολέμηση της βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 330
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη βία στο διαδίκτυο ως 
έννοια πλαισίου στη νέα ολοκληρωμένη 
οδηγία για την έμφυλη βία, καθιστώντας 
δυνατή τη λειτουργία της εν λόγω οδηγίας 
ως ακρογωνιαίου λίθου για την 
εναρμόνιση της υφιστάμενης και της 
μελλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τις 
μορφές βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως η οδηγία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων 
και η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 331
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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14β. ζητεί μια αποτελεσματική 
συνεργατική προσέγγιση και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών 
επιβολής του νόμου, του κλάδου των 
ΤΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου, των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας στο διαδίκτυο, των εταιρειών 
κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για 
νέους και παιδιά, με σκοπό να 
διασφαλιστεί η εγγύηση των 
δικαιωμάτων και της προστασία 
γυναικών και κοριτσιών στο διαδίκτυο 
και ότι τυχόν επιβλαβές περιεχόμενο, για 
παράδειγμα τυχόν περιεχόμενο που 
απεικονίζει έμφυλη βία στο διαδίκτυο, θα 
απομακρύνεται και θα αναφέρεται άμεσα·

Or. en

Τροπολογία 332
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τις πλατφόρμες 
τεχνολογίας στο πλαίσιο εφαρμογής της 
πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες για 
την αντιμετώπιση των παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, όπως η 
βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών στο διαδίκτυο, μέσω επαρκούς 
πολιτικής, νομοθετικών και τεχνικών 
μέτρων, όπως τεχνικές πρόληψης και 
μηχανισμοί απόκρισης σε επιβλαβές 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 333
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María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
βαθύτερη ανάλυση των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων 
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
στο διαδίκτυο και καλεί τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν αποτελεσματική δράση με τη 
στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και οργανισμών της ΕΕ, 
όπως η Ευρωπόλ, η οποία εξέδωσε 
έκθεση με τίτλο «Pandemic profiteering: 
how criminals exploit the COVID-19 
crisis» (Κερδοσκοπία στην πανδημία: 
πώς οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την 
κρίση COVID-19) τον Μάρτιο του 2020·

Or. en

Τροπολογία 334
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. 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 335
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
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Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14στ. παροτρύνει τα κράτη μέλη και την 
ΕΕ να εγκρίνουν περαιτέρω μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων, για την 
καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας 
στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 336
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει τη μεταβατική ρήτρα με 
την έκδοση απόφασης που θα 
αναγνωρίζει την έμφυλη βία ως τομέα 
ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με 
διασυνοριακή διάσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 337
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει τη μεταβατική ρήτρα με 
την έκδοση απόφασης που θα 
αναγνωρίζει την έμφυλη βία ως τομέα 
ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με 
διασυνοριακή διάσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 338
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει τη μεταβατική ρήτρα με 
την έκδοση απόφασης που θα 
αναγνωρίζει την έμφυλη βία ως τομέα 
ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με 
διασυνοριακή διάσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

διαγράφεται

Or. sk

Τροπολογία 339
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει τη μεταβατική ρήτρα με την 
έκδοση απόφασης που θα αναγνωρίζει την 

15. καλεί το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει τη μεταβατική ρήτρα με την 
έκδοση απόφασης που θα αναγνωρίζει την 
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έμφυλη βία ως τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ)·

έμφυλη βία ως τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 340
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει κοινός 
αποδεκτός ορισμός για την αναγνώριση 
της βίας στο διαδίκτυο και της ρητορικής 
μίσους κατά των γυναικών στο διαδίκτυο 
και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ορίσουν και να εγκρίνουν κοινό 
ορισμό για τις διάφορες μορφές βίας και 
ρητορικής μίσους που στρέφονται κατά 
των γυναικών και των σεξουαλικών 
μειονοτήτων στο διαδίκτυο που θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 341
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, 
πρόταση πράξης για τη θέσπιση μέτρων 

διαγράφεται
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με σκοπό την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειες για 
τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως 
νέου τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ ή 
παράγωγων νομικών πράξεων για την 
έμφυλη βία, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο 
στις προηγούμενες εκκλήσεις του·

Or. sk

Τροπολογία 342
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, 
πρόταση πράξης για τη θέσπιση μέτρων 
με σκοπό την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειες για 
τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως 
νέου τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ ή 
παράγωγων νομικών πράξεων για την 
έμφυλη βία, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο 
στις προηγούμενες εκκλήσεις του·

διαγράφεται

Or. en



PE695.117v01-00 194/241 AM\1235447EL.docx

EL

Τροπολογία 343
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, 
πρόταση πράξης για τη θέσπιση μέτρων 
με σκοπό την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειες για 
τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως 
νέου τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ ή 
παράγωγων νομικών πράξεων για την 
έμφυλη βία, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο 
στις προηγούμενες εκκλήσεις του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 344
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, 
πρόταση πράξης για τη θέσπιση μέτρων με 
σκοπό την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 

16. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, 
πρόταση πράξης για τη θέσπιση μέτρων με 
σκοπό την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 
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συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειες για 
τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως 
νέου τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ ή 
παράγωγων νομικών πράξεων για την 
έμφυλη βία, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο 
στις προηγούμενες εκκλήσεις του·

συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειες για 
τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως 
νέου τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ ή 
παράγωγων νομικών πράξεων για την 
έμφυλη βία, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο 
στις προηγούμενες εκκλήσεις του· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας ολοκληρωμένης οδηγίας για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση 
όλων των μορφών έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 345
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, 
πρόταση πράξης για τη θέσπιση μέτρων 
με σκοπό την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειες για 
τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως 
νέου τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ ή 
παράγωγων νομικών πράξεων για την 
έμφυλη βία, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο 

16. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, βάσει του άρθρου 83 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, 
πρόταση πράξης που θα περιλαμβάνει 
μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με 
τις συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειες για 
τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως 
νέου τομέα ιδιαιτέρως σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ και 
μια ολιστική οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, 
τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, 
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στις προηγούμενες εκκλήσεις του· όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στις 
προηγούμενες εκκλήσεις του·

Or. en

Τροπολογία 346
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 347
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – Σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στόχος της οδηγίας θα πρέπει να είναι η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό του εγκλήματος της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο και των συναφών 
κυρώσεων, η θέσπιση μέτρων για την 
προώθηση και τη στήριξη της δράσης των 
κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης 
του εν λόγω εγκλήματος, και μέτρων για 
την προστασία και την υποστήριξη των 
θυμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση 
επανόρθωσης γι’ αυτά.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να 
συμπεριληφθούν στην επικείμενη οδηγία 
για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας 
ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό 
του εγκλήματος της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο και των συναφών κυρώσεων, η 
θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη 
στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης του εν λόγω 
εγκλήματος, και μέτρων για την προστασία 
και την υποστήριξη των θυμάτων, καθώς 
και για τη διασφάλιση επανόρθωσης γι’ 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 348
Dragoş Tudorache
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – Σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στόχος της οδηγίας θα πρέπει να είναι η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό του εγκλήματος της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο και των συναφών 
κυρώσεων, η θέσπιση μέτρων για την 
προώθηση και τη στήριξη της δράσης των 
κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης 
του εν λόγω εγκλήματος, και μέτρων για 
την προστασία και την υποστήριξη των 
θυμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση 
επανόρθωσης γι’ αυτά.

Στόχος της οδηγίας θα πρέπει να είναι η 
θέσπιση εναρμονισμένης πολιτικής 
απόκρισης αναφορικά με τους ελάχιστους 
κανόνες σχετικά με τον ορισμό του 
εγκλήματος της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο και των συναφών κυρώσεων, η 
θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη 
στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης του εν λόγω 
εγκλήματος, και μέτρων για την προστασία 
και την υποστήριξη των θυμάτων, καθώς 
και για τη διασφάλιση επανόρθωσης γι’ 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 349
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – υπότιτλος -1 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Ορισμός Η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
αποτελεί μορφή έμφυλης βίας και 
ορίζεται ως οποιαδήποτε πράξη έμφυλης 
βίας που διαπράττεται, υποβοηθάται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή εν όλω από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως τα κινητά και έξυπνα 
τηλέφωνα, το διαδίκτυο, οι πλατφόρμες 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
που στρέφεται κατά των γυναικών επειδή 
είναι γυναίκες ή επηρεάζει τις γυναίκες σε 
δυσανάλογο βαθμό, ή στρέφεται κατά 
των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ εξαιτίας της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
ή των χαρακτηριστικών φύλου τους, και 
έχει ως αποτέλεσμα σωματική, 
σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική 
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βλάβη, συμπεριλαμβανομένων απειλών 
διάπραξης τέτοιων πράξεων, 
εξαναγκασμού ή αυθαίρετης στέρησης 
της ελευθερίας, στη δημόσια ή την 
ιδιωτική ζωή· Ο ορισμός της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο θα πρέπει να εκφράζει 
το πεδίο εφαρμογής, την έκταση, την 
έμφυλη και διατομεακή φύση του 
φαινομένου και να υπογραμμίζει ότι η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο αποτελεί 
συνέχεια της έμφυλης βίας.

Or. en

Τροπολογία 350
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – Σύσταση 2 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πέραν τούτου, τα μέτρα που αποσκοπούν 
στην πρόληψη της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο και στην παροχή βοήθειας στα 
θύματα θα μπορούσαν να θεσπιστούν 
βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, 
διότι είναι παρεπόμενα του κύριου στόχου 
της οδηγίας.

Πέραν τούτου, τα μέτρα που αποσκοπούν 
στην πρόληψη της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο και στην προστασία και την 
παροχή στήριξης στα θύματα θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν βάσει του 
άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, διότι 
είναι παρεπόμενα του κύριου στόχου της 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 351
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει 
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κάθε μορφή έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

κάθε μορφή έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. Το 
πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την έμφυλη βία κατά των 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ που αποτελούν στόχο 
εξαιτίας του φύλου, της ταυτότητας 
φύλου, της έκφρασης φύλου ή των 
χαρακτηριστικών φύλου τους.

Or. en

Τροπολογία 352
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει 
κάθε μορφή έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει 
κάθε μορφή έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες ή κατά 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ εξαιτίας της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
ή των χαρακτηριστικών φύλου τους.

Or. en

Τροπολογία 353
Dragoş Tudorache



PE695.117v01-00 200/241 AM\1235447EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει 
κάθε μορφή έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει 
κάθε μορφή έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, εφαρμογών ανταλλαγής 
μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
κατά γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Or. en

Τροπολογία 354
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει 
κάθε μορφή έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά 
γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ή 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις μορφές έμφυλης βίας που 
διαπράττεται, υποστηρίζεται ή 
επιδεινώνεται εν μέρει ή πλήρως από τη 
χρήση ΤΠΕ, όπως κινητών τηλεφώνων και 
έξυπνων τηλεφώνων, διαδικτύου, 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά 
γυναικών εξαιτίας του φύλου τους.

Or. en

Τροπολογία 355
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αν και δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί 
εξαντλητική τυπολογία των διαφόρων 
μορφών έμφυλης βίας στο διαδίκτυο λόγω 
του ότι εξελίσσεται διαρκώς και 
αναδύονται νέες μορφές της, θα πρέπει να 
αναφερθούν και να προσδιοριστούν οι 
ακόλουθοι τύποι:

Αν και δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί 
εξαντλητική τυπολογία των διαφόρων 
μορφών έμφυλης βίας στο διαδίκτυο που 
επηρεάζουν τις γυναίκες και τους 
ΛΟΑΤΚΙ εξαιτίας της ταυτότητας φύλου, 
της έκφρασης φύλου ή των 
χαρακτηριστικών φύλου τους λόγω του 
ότι εξελίσσεται διαρκώς και αναδύονται 
νέες μορφές της, θα πρέπει να αναφερθούν 
και να προσδιοριστούν οι ακόλουθοι τύποι:

Or. en

Τροπολογία 356
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– κυβερνοπαρενόχληση (στην οποία 
περιλαμβάνονται: κυβερνοεκφοβισμός, μη 
ζητηθείσα λήψη περιεχομένου σαφώς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ηθική 
παρενόχληση)·

– κυβερνοπαρενόχληση (στην οποία 
περιλαμβάνονται: κυβερνοεκφοβισμός, 
σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο, 
μη ζητηθείσα λήψη περιεχομένου σαφώς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ηθική 
παρενόχληση)·

Or. en

Τροπολογία 357
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
που σχετίζονται με τις ΤΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, 
της ανταλλαγής και της παραποίησης 
προσωπικών δεδομένων ή εικόνων, μεταξύ 
άλλων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς συγκατάθεση, της 
σεξουαλικής κακοποίησης βάσει εικόνων 
και της μη συναινετικής αποκάλυψης 
σεξουαλικών εικόνων, της δημοσιοποίησης 
των προσωπικών στοιχείων και της 
υποκλοπής ταυτότητας)·

– παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
που σχετίζονται με τις ΤΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, 
της ανταλλαγής, της δημιουργίας και της 
παραποίησης προσωπικών δεδομένων ή 
εικόνων, μεταξύ άλλων συγκεκριμένα της 
σεξουαλικής κακοποίησης βάσει εικόνων, 
η οποία συνίσταται στη μη συναινετική 
δημιουργία και/ή διανομή ιδιωτικών 
σεξουαλικών εικόνων, της δημοσιοποίησης 
των προσωπικών στοιχείων και της 
υποκλοπής ταυτότητας)·

Or. en

Τροπολογία 358
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
που σχετίζονται με τις ΤΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, 
της ανταλλαγής και της παραποίησης 
προσωπικών δεδομένων ή εικόνων, μεταξύ 
άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
χωρίς συγκατάθεση, της σεξουαλικής 
κακοποίησης βάσει εικόνων και της μη 
συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών 
εικόνων, της δημοσιοποίησης των 
προσωπικών στοιχείων και της υποκλοπής 
ταυτότητας)·

– παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
που σχετίζονται με τις ΤΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, 
της ανταλλαγής και της παραποίησης 
προσωπικών δεδομένων ή εικόνων, μεταξύ 
άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
χωρίς συγκατάθεση, της σεξουαλικής 
κακοποίησης βάσει εικόνων και της μη 
συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών 
εικόνων, της δημοσιοποίησης των 
προσωπικών στοιχείων, της χρήσης του 
αρχικού ονόματος ενός διεμφυλικού 
ατόμου και της υποκλοπής ταυτότητας)·

Or. en

Τροπολογία 359
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
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Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
που σχετίζονται με τις ΤΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, 
της ανταλλαγής και της παραποίησης 
προσωπικών δεδομένων ή εικόνων, μεταξύ 
άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
χωρίς συγκατάθεση, της σεξουαλικής 
κακοποίησης βάσει εικόνων και της μη 
συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών 
εικόνων, της δημοσιοποίησης των 
προσωπικών στοιχείων και της υποκλοπής 
ταυτότητας)·

– παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
που σχετίζονται με τις ΤΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, 
της ανταλλαγής και της παραποίησης 
προσωπικών δεδομένων ή εικόνων, μεταξύ 
άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
χωρίς συγκατάθεση, της σεξουαλικής 
κακοποίησης βάσει εικόνων και της μη 
συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών 
εικόνων, της δημοσιοποίησης των 
προσωπικών στοιχείων και της υποκλοπής 
ταυτότητας, καθώς και του χάκινγκ)·

Or. en

Τροπολογία 360
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– καταγραφή και ανταλλαγή 
εικόνων βιασμού ή άλλων μορφών 
σεξουαλικών επιθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 361
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– απειλές (συμπεριλαμβανομένων 
άμεσων απειλών και απειλών βίας, 
εξαναγκασμού, σεξουαλικού 
εξαναγκασμού και εκβιασμού)·

– απειλές (συμπεριλαμβανομένων 
άμεσων απειλών και απειλών βίας, 
εξαναγκασμού, σεξουαλικού 
εξαναγκασμού και εκβιασμού) κατά του 
θύματος, των παιδιών ή συγγενών του 
καθώς και άλλων ατόμων που 
επηρεάζονται δευτερογενώς από τη βία·

Or. en

Τροπολογία 362
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– απειλές (συμπεριλαμβανομένων 
άμεσων απειλών και απειλών βίας, 
εξαναγκασμού, σεξουαλικού 
εξαναγκασμού και εκβιασμού)·

– απειλές (συμπεριλαμβανομένων 
άμεσων απειλών, απειλών και 
παρακίνησης σε βία, όπως απειλές 
βιασμού, εξαναγκασμού, σεξουαλικού 
εξαναγκασμού και εκβιασμού)·

Or. en

Τροπολογία 363
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σεξιστική ρητορική μίσους (μεταξύ 
άλλων: απόσπαση και ανταλλαγή βίαιου 
περιεχομένου, χρήση σεξιστικών ή 
συνδεόμενων με το φύλο σχολίων και 
ύβρεων, κακοποίηση γυναικών για την 
έκφραση των απόψεων τους και για την 

– σεξιστική, τρανσφοβική ή φοβική 
για τα ίντερσεξ άτομα ρητορική μίσους 
(μεταξύ άλλων: απόσπαση και ανταλλαγή 
βίαιου περιεχομένου, χρήση σεξιστικών ή 
συνδεόμενων με το φύλο σχολίων και 
ύβρεων, κακοποίηση γυναικών για την 
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απόρριψη σεξουαλικών προσεγγίσεων)· έκφραση των απόψεων τους και για την 
απόρριψη σεξουαλικών προσεγγίσεων, 
υποκίνηση μίσους κατά ατόμων εξαιτίας 
της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης 
φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου 
τους)·

Or. en

Τροπολογία 364
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σεξιστική ρητορική μίσους (μεταξύ 
άλλων: απόσπαση και ανταλλαγή βίαιου 
περιεχομένου, χρήση σεξιστικών ή 
συνδεόμενων με το φύλο σχολίων και 
ύβρεων, κακοποίηση γυναικών για την 
έκφραση των απόψεων τους και για την 
απόρριψη σεξουαλικών προσεγγίσεων)·

– σεξιστική ρητορική μίσους (μεταξύ 
άλλων: απόσπαση και ανταλλαγή βίαιου 
περιεχομένου, χρήση σεξιστικών και/ή 
συνδεόμενων με το φύλο σχολίων και 
ύβρεων, κακοποίηση και απειλή κατά 
γυναικών για την έκφραση των απόψεων 
τους και για την απόρριψη σεξουαλικών 
προσεγγίσεων),

Or. en

Τροπολογία 365
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σεξιστική ρητορική μίσους (μεταξύ 
άλλων: απόσπαση και ανταλλαγή βίαιου 
περιεχομένου, χρήση σεξιστικών ή 
συνδεόμενων με το φύλο σχολίων και 
ύβρεων, κακοποίηση γυναικών για την 
έκφραση των απόψεων τους και για την 
απόρριψη σεξουαλικών προσεγγίσεων)·

– ρητορική μίσους (απόσπαση και 
ανταλλαγή περιεχομένου που υποκινεί τη 
βία ή το μίσος κατά των γυναικών ή των 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ εξαιτίας της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
ή των χαρακτηριστικών φύλου τους)·

Or. en



PE695.117v01-00 206/241 AM\1235447EL.docx

EL

Τροπολογία 366
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρόκληση αυτοκτονίας ή ανορεξίας 
και συμπεριφορών ψυχικού τραυματισμού·

– βία κατά του εαυτού, όπως 
πρόκληση αυτοκτονίας ή ανορεξίας και 
συμπεριφορών ψυχικού τραυματισμού·

Or. en

Τροπολογία 367
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παράνομη πρόσβαση σε κινητά 
τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
στιγμιαία μηνύματα ή λογαριασμούς στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

– «επιθέσεις στον πραγματικό 
κόσμο» (επιπτώσεις της βίας στο 
διαδίκτυο στην «πραγματική ζωή»), 
χάκινγκ και παράνομη πρόσβαση σε 
κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, στιγμιαία μηνύματα ή 
λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης·

Or. en

Τροπολογία 368
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– άμεση βία. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 369
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– άμεση βία. – άμεση βία, συμπεριλαμβανομένης 
εμπορίας γυναικών με χρήση 
τεχνολογικών μέσων, όπως 
στρατολόγηση, προσέλκυση γυναικών 
στην πορνεία και ανταλλαγή κλεμμένου 
περιεχομένου προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ως διαφήμιση για 
πορνεία, σεξουαλικός καταναγκασμός και 
υποκλοπή ταυτότητας, καθώς και 
αθέμιτης προσέγγισης παιδιών μέσω 
διαδικτύου προκειμένου να οδηγηθούν 
παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης ή εμπορίας παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 370
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Ο ορισμός αυτός θα μπορούσε να 
βασίζεται σε εκείνους που 
περιλαμβάνονται σε υφιστάμενα κείμενα, 
όπως της Επιτροπής της σύμβασης για το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο, της 
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Σύμβασης της Βουδαπέστης για το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο ή της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας σε βάρος των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (του Συμβουλίου 
της Ευρώπης), ή της συμβουλευτικής 
επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και 
ανδρών και του ειδικού εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των 
γυναικών και αφορούν το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο ή τη βία κατά των παιδιών 
στο διαδίκτυο ή τη βία κατά των 
γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 371
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 4 – περίπτωση 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Η βία κατά των γυναικών στο 
διαδίκτυο συνιστά μορφή έμφυλης βίας 
που διαπράττεται άμεσα ή έμμεσα μέσω 
τεχνολογιών των πληροφοριών και της 
επικοινωνίας και επιφέρει ή ενδέχεται να 
επιφέρει πρόκληση σωματικής, 
σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής 
βλάβης ή πόνου για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων απειλών 
τέτοιων πράξεων, είτε αυτό συμβαίνει 
στην ιδιωτική ή στη δημόσια σφαίρα, ή 
παρεμπόδιση της άσκησης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
τους.

Or. en



AM\1235447EL.docx 209/241 PE695.117v01-00

EL

Τροπολογία 372
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της 
πρότασης θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 
θύματα της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, με 
ειδική αναγνώριση των διατομεακών 
μορφών διακρίσεων και των θυμάτων που 
συμμετέχουν στη δημόσια ζωή.

Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της 
πρότασης θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 
θύματα της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, με 
ειδική αναγνώριση των διατομεακών 
μορφών διακρίσεων και των θυμάτων που 
συμμετέχουν στη δημόσια ζωή και 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- γυναίκες και κορίτσια σε όλη τους την 
ποικιλομορφία
- άτομα ΛΟΑΤΚΙ εξαιτίας της 
ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου 
ή των χαρακτηριστικών φύλου τους,

Or. en

Τροπολογία 373
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν 
μια σειρά από μέτρα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν 
μια σειρά από μέτρα για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, υιοθετώντας 
μια διατομεακή προσέγγιση:

Or. en

Τροπολογία 374
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προγράμματα ευαισθητοποίησης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς και 
ενδιαφερόμενοι φορείς για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, εντός του 
γενικού πλαισίου της έμφυλης βίας, 
προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στις 
κοινωνικές και πολιτιστικές συμπεριφορές 
και να αρθούν τα έμφυλα στερεότυπα, με 
παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης 
συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και αύξηση του αλφαβητισμού 
σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου·

– προγράμματα ευαισθητοποίησης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
που απευθύνονται σε αγόρια και άνδρες, 
καθώς και εκστρατείες, στα οποία 
συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς και 
ενδιαφερόμενοι φορείς για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, εντός του 
γενικού πλαισίου της έμφυλης βίας, 
προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στις 
κοινωνικές και πολιτιστικές συμπεριφορές 
και να αρθούν τα έμφυλα στερεότυπα, με 
παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης 
συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και αύξηση του αλφαβητισμού 
σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 375
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προγράμματα ευαισθητοποίησης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς και 
ενδιαφερόμενοι φορείς για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, εντός του 
γενικού πλαισίου της έμφυλης βίας, 
προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στις 
κοινωνικές και πολιτιστικές συμπεριφορές 
και να αρθούν τα έμφυλα στερεότυπα, με 
παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης 

– προγράμματα ευαισθητοποίησης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς και 
ενδιαφερόμενοι φορείς για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, εντός του 
γενικού πλαισίου της έμφυλης βίας, 
προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στις 
κοινωνικές και πολιτιστικές συμπεριφορές 
και να αρθούν τα έμφυλα στερεότυπα, με 
παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης 
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συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και αύξηση του αλφαβητισμού 
σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου·

συμπεριφοράς στον διαδικτυακό χώρο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πλατφόρμες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αύξηση 
του αλφαβητισμού σχετικά με την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 376
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προγράμματα ευαισθητοποίησης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς και 
ενδιαφερόμενοι φορείς για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, εντός του 
γενικού πλαισίου της έμφυλης βίας, 
προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στις 
κοινωνικές και πολιτιστικές συμπεριφορές 
και να αρθούν τα έμφυλα στερεότυπα, με 
παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης 
συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και αύξηση του αλφαβητισμού 
σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου·

– προγράμματα ευαισθητοποίησης 
και εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς και 
ενδιαφερόμενοι φορείς για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, εντός του 
γενικού πλαισίου της έμφυλης βίας, 
προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στις 
κοινωνικές και πολιτιστικές συμπεριφορές 
και να αρθούν τα έμφυλα πρότυπα και 
στερεότυπα, με παράλληλη προώθηση της 
υπεύθυνης συμπεριφοράς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και αύξηση του 
αλφαβητισμού σχετικά με την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 377
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έρευνα σχετικά με την έμφυλη βία 
στο διαδίκτυο (αίτια, επικράτηση, 
αντίκτυπο)·

– έρευνα σχετικά με την έμφυλη βία 
στο διαδίκτυο (μεταξύ άλλων αίτια, 
επικράτηση, αντίκτυπο, θύματα, δράστες, 
εκδηλώσεις, δίαυλοι και ανάγκη για 
υπηρεσίες στήριξης), 
συμπεριλαμβανομένων μελετών και 
προσαρμογής των στατιστικών στοιχείων 
για την εγκληματικότητα που αφορούν 
την έμφυλη βία στο διαδίκτυο ώστε να 
διαφανούν οι νομοθετικές και μη 
νομοθετικές ανάγκες. Η έρευνα για την 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων που θα 
αναλύονται, θα έχουν διατομεακή οπτική 
και ολιστικό πεδίο εφαρμογής

Or. en

Τροπολογία 378
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ψηφιακή εκπαίδευση, γραμματισμό 
και δεξιότητες, μεταξύ άλλων στα σχολικά 
προγράμματα, με σκοπό την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης των 
χρηστών, τη βελτίωση της ψηφιακής 
ένταξης, τη διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξάλειψη 
κάθε ανισότητας μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις τεχνολογίες και 
τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
φύλων στον τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

– ψηφιακή εκπαίδευση, γραμματισμό 
και δεξιότητες, μεταξύ άλλων στα σχολικά 
προγράμματα, με σκοπό την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών, την αποφυγής της 
κατάχρησης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, ιδίως στην περίπτωση των 
ανήλικων χρηστών που έχουν πρόσβαση 
σε πλατφόρμες που δεν απαιτούν 
επαλήθευση της ταυτότητας προς όφελος 
της προστασίας των ευάλωτων ομάδων, 
και την προώθηση της ενδυνάμωσης των 
χρηστών, τη βελτίωση της ψηφιακής 
ένταξης, τη διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξάλειψη 
κάθε ανισότητας μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις τεχνολογίες και 
τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
φύλων στον τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·
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Or. en

Τροπολογία 379
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ψηφιακή εκπαίδευση, γραμματισμό 
και δεξιότητες, μεταξύ άλλων στα σχολικά 
προγράμματα, με σκοπό την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης των 
χρηστών, τη βελτίωση της ψηφιακής 
ένταξης, τη διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξάλειψη 
κάθε ανισότητας μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις τεχνολογίες και 
τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
φύλων στον τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

– ψηφιακή εκπαίδευση, γραμματισμό 
και δεξιότητες, κυβερνοϋγιεινή και καλή 
συμπεριφορά στο διαδίκτυο, μεταξύ 
άλλων στα σχολικά προγράμματα, με 
σκοπό την προώθηση της καλύτερης 
κατανόησης των ψηφιακών τεχνολογιών, 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της 
ενδυνάμωσης των χρηστών, τη βελτίωση 
της ψηφιακής ένταξης, τη διασφάλιση του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
την εξάλειψη κάθε ανισότητας μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στις 
τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
ποικιλομορφίας των φύλων στον 
τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
των δασκάλων·

Or. en

Τροπολογία 380
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ψηφιακή εκπαίδευση, γραμματισμό 
και δεξιότητες, μεταξύ άλλων στα σχολικά 
προγράμματα, με σκοπό την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης των 
χρηστών, τη βελτίωση της ψηφιακής 

– ψηφιακή εκπαίδευση, γραμματισμό 
και δεξιότητες, μεταξύ άλλων στα σχολικά 
προγράμματα, με σκοπό την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης των 
χρηστών, τη βελτίωση της ψηφιακής 
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ένταξης, τη διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξάλειψη 
κάθε ανισότητας μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις τεχνολογίες και 
τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
φύλων στον τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

ένταξης, τη διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξάλειψη 
κάθε ανισότητας και προκατάληψης 
μεταξύ των φύλων όσον αφορά την 
πρόσβαση στις τεχνολογίες και τη 
διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
φύλων στον τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 381
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ψηφιακή εκπαίδευση, 
γραμματισμό και δεξιότητες, μεταξύ 
άλλων στα σχολικά προγράμματα, με 
σκοπό την προώθηση της καλύτερης 
κατανόησης των ψηφιακών τεχνολογιών 
και της ενδυνάμωσης των χρηστών, τη 
βελτίωση της ψηφιακής ένταξης, τη 
διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξάλειψη 
κάθε ανισότητας μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις τεχνολογίες και 
τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
φύλων στον τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

– ενσωμάτωση της ψηφιακής 
εκπαίδευσης, του γραμματισμού και των 
δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων στα σχολικά 
προγράμματα, με σκοπό την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης των 
χρηστών, τη βελτίωση της ψηφιακής 
ένταξης, τη διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξάλειψη 
κάθε ανισότητας μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις τεχνολογίες και 
τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
φύλων στον τεχνολογικό τομέα, ιδίως κατά 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 382
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διευκόλυνση της πρόσβασης των 
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γυναικών στην εκπαίδευση και στον 
ακαδημαϊκό χώρο σε όλους τους τομείς 
της ψηφιακής τεχνολογίας προκειμένου 
να εξαλειφθεί το χάσμα μεταξύ των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 383
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση της πολυμορφίας των 
φύλων στους τομείς της τεχνολογίας, 
όπως οι ΤΠΕ και STEM, ιδίως κατά την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ, και 
κυρίως σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 384
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση ενιαίων και 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και μεταχείρισης με στόχο 
να εμποδιστούν οι δράστες από το να 
διαπράξουν εκ νέου τα ίδια αδικήματα 
και με στόχο την αλλαγή της 
συμπεριφοράς και της νοοτροπίας, ώστε 
να μην περιλαμβάνει βία, σε συνεργασία 
με οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών· εξέταση προσεγγίσεων 
δικαιοσύνης που θα βασίζονται στην 
κοινότητα, θα έχουν χαρακτήρα 
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μετασχηματισμού και αποκατάστασης, οι 
οποίες είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να σταματήσει ο κύκλος της 
βλάβης, ο οποίος διαιωνίζεται μεταξύ 
άλλων και από το σύστημα δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 385
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παροχή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για την προώθηση και 
την αντιμετώπιση της ισοτιμίας και των 
σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, αγοριών και κοριτσιών, καθώς 
και για την εξάλειψη των έμφυλων 
στερεότυπων, προκαταλήψεων και των 
πατριαρχικών έμφυλων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 386
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την καταδίκη 
και τα μέσα προσφυγής που υιοθετούν 
προσέγγιση σχετική με τη διάσταση του 
φύλου·

Or. en
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Τροπολογία 387
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών για τους σκοπούς της 
ανταλλαγής πληροφοριών, 
εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος 
(EUPCN)·

– ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών για τους σκοπούς της 
ανταλλαγής πληροφοριών, 
εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος 
(EUPCN) σε συντονισμό με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για το έγκλημα στο 
διαδίκτυο της Ευρωπόλ, καθώς και με 
άλλους συναφείς οργανισμούς, όπως το 
Eurojust·

Or. en

Τροπολογία 388
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– στήριξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πρόληψης της έμφυλης βίας·

– στήριξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πρόληψης της έμφυλης βίας, μεταξύ 
άλλων με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης, καθώς και με αναγνώριση 
αυτών των οργανώσεων ώστε να 
διασφαλισθεί ότι τα θύματα 
παραπέμπονται σε αυτές από τις αρχές 
και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Or. en
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Τροπολογία 389
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση στοχοθετημένης 
κατάρτισης για ειδικούς και άλλους 
επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου·

– προώθηση στοχοθετημένης και 
διαρκούς κατάρτισης για ειδικούς και 
άλλους επαγγελματίες, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού 
των κοινωνικών υπηρεσιών, των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των 
εργαζόμενων στον τομέα της δικαιοσύνης 
και άλλων συναφών φορέων ώστε να 
διασφαλισθεί ότι τα αίτια και οι 
επιπτώσεις της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο γίνονται αντιληπτά και ότι τα 
θύματα τυγχάνουν κατάλληλης 
μεταχείρισης, και να διασφαλισθεί ότι η 
κατάρτιση όλων των ειδικών υιοθετεί 
προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 390
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ρύθμιση της ανάπτυξης 
λογισμικού για εφαρμογές 
παρακολούθησης, στα κριτήρια για την 
οποία θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
κανένα πρόγραμμα λογισμικού δεν θα 
πρέπει να συμμετέχει σε παρακολούθηση 
ή εποπτεία χωρίς: i) τη συγκατάθεση του 
χρήστη· ii) την επίμονη κοινοποίηση προς 
τον εν λόγω χρήστη· και iii) σαφή 
εικονίδια στη συσκευή του χρήστη που να 
επισημαίνουν τόσο την παρουσία όσο και 
τη λειτουργικότητα του λογισμικού· η 
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εμπορία λογισμικού που δεν πληροί αυτά 
τα κριτήρια θα πρέπει να απαγορεύεται·

Or. en

Τροπολογία 391
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση της αναγνώρισης της 
ψηφιακής διάστασης της έμφυλης βίας 
στις εθνικές στρατηγικές, τα 
προγράμματα και τα σχέδια δράσης στο 
πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης σε 
όλες τις μορφές έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 392
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών, διαμεσολαβητών 
του διαδικτύου και ΜΚΟ που 
ασχολούνται με το ζήτημα – όπως 
διοργανώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
από ομοτίμους και δημόσιες 
συνεδριάσεις·

Or. en

Τροπολογία 393
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Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– συμπερίληψη του κώδικα 
δεοντολογίας για διαδικτυακές 
πλατφόρμες και των πιθανών επιπλοκών 
αυτού και/ή του ρόλου που πρέπει να 
διαδραματίσει στο πλαίσιο της βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 394
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση ότι όλα τα μέτρα 
αποτρέπουν τον εκ νέου τραυματισμό και 
στιγματισμό των θυμάτων έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 395
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση της συμμετοχής των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στις αξιολογήσεις και τις επανεξετάσεις 
του κώδικα δεοντολογίας για την 
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καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής 
μίσους στο διαδίκτυο και διασφάλιση ότι 
οι εταιρείες ΤΠ θα βελτιώσουν την 
ανάδραση που παρέχουν σε κοινοποιήσεις 
των χρηστών, αντιδρώντας έτσι γρήγορα 
και αποτελεσματικά σε περιεχόμενο που 
έχει χαρακτηριστεί παράνομο·

Or. en

Τροπολογία 396
Sylwia Spurek, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– για διαδικτυακές πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διάδοση 
πορνογραφικού περιεχομένου που 
δημιουργείται από χρήστες, διασφάλιση 
ότι οι πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
που εγγυώνται ότι οι χρήστες αυτοί που 
διαδίδουν περιεχόμενο έχουν επαληθεύσει 
την ταυτότητά τους μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος και καταχώρισης του κινητού 
τους τηλεφώνου·

Or. en

Τροπολογία 397
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– όλα τα μέτρα θα πρέπει να έχουν 
τα θύματα στο επίκεντρο και να 
υιοθετούν διατομεακή προσέγγιση·

Or. en
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Τροπολογία 398
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σύσταση 4 σχετικά με την προστασία, 
την υποστήριξη και την αποζημίωση των 
θυμάτων

Σύσταση 4 σχετικά με την προστασία, 
την υποστήριξη και την επανόρθωση των 
θυμάτων

Or. en

Τροπολογία 399
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση ειδικής κατάρτισης για 
ειδικούς και επαγγελματίες που 
ασχολούνται με θύματα έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών επιβολής του νόμου, του 
κοινωνικού προσωπικού, του προσωπικού 
παιδικής και υγειονομικής περίθαλψης, και 
των μελών του δικαστικού σώματος· θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε όλη την Ένωση, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων για τη 
δικαιοσύνη και τους πολίτες, την ισότητα, 
τα δικαιώματα και τις αξίες· ειδικότερα, θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση στη δευτερογενή 
θυματοποίηση και τον τρόπο αποφυγής 
της, στη διττή διάσταση της έμφυλης βίας 
(εντός/εκτός διαδικτύου) και στις 
διατομεακές διακρίσεις·

– προώθηση υποχρεωτικής ειδικής 
και διαρκούς κατάρτισης για ειδικούς και 
επαγγελματίες που ασχολούνται με θύματα 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
επιβολής του νόμου, του κοινωνικού 
προσωπικού, του προσωπικού παιδικής και 
υγειονομικής περίθαλψης, των φορέων 
του τομέα ποινικής δικαιοσύνης και των 
μελών του δικαστικού σώματος· θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε όλη την Ένωση, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων για τη 
δικαιοσύνη και τους πολίτες, την ισότητα, 
τα δικαιώματα και τις αξίες· ειδικότερα, θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση στη δευτερογενή 
θυματοποίηση και τον τρόπο αποφυγής 
της, στη διττή διάσταση της έμφυλης βίας 
(εντός/εκτός διαδικτύου) και στις 
διατομεακές διακρίσεις, καθώς και στην 
παροχή συνδρομής σε θύματα με ειδικές 
ανάγκες·
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Or. en

Τροπολογία 400
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση ειδικής κατάρτισης για 
ειδικούς και επαγγελματίες που 
ασχολούνται με θύματα έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών επιβολής του νόμου, του 
κοινωνικού προσωπικού, του προσωπικού 
παιδικής και υγειονομικής περίθαλψης, και 
των μελών του δικαστικού σώματος· θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε όλη την Ένωση, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων για τη 
δικαιοσύνη και τους πολίτες, την ισότητα, 
τα δικαιώματα και τις αξίες· ειδικότερα, θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση στη δευτερογενή 
θυματοποίηση και τον τρόπο αποφυγής 
της, στη διττή διάσταση της έμφυλης βίας 
(εντός/εκτός διαδικτύου) και στις 
διατομεακές διακρίσεις·

– προώθηση ειδικής κατάρτισης για 
ειδικούς και επαγγελματίες που 
ασχολούνται με θύματα έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών επιβολής του νόμου, του 
κοινωνικού προσωπικού, του προσωπικού 
παιδικής και υγειονομικής περίθαλψης, και 
των μελών του δικαστικού σώματος· θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε όλη την Ένωση, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων για τη 
δικαιοσύνη και τους πολίτες, την ισότητα, 
τα δικαιώματα και τις αξίες και από κοινού 
με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα 
της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης 
δικαστικών· ειδικότερα, θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στη δευτερογενή 
θυματοποίηση και τον τρόπο αποφυγής 
της, στη διττή διάσταση της έμφυλης βίας 
(εντός/εκτός διαδικτύου) και στις 
διατομεακές διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 401
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση ότι το σύνολο της 
κατάρτισης των ειδικών ακολουθεί 
προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και ότι το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την 
αποφυγή θεσμικών συμπεριφορών που 
αναγκάζουν τα άτομα να ξαναβιώσουν το 
τραύμα της επίθεσης και επιτείνουν έτσι 
την αρνητική εμπειρία (εκ νέου 
θυματοποίηση και στιγματισμός)·

Or. en

Τροπολογία 402
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τοποθέτηση εξειδικευμένων 
σημείων επαφής στις κοινωνικές 
υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του 
νόμου με ειδικά κατηρτισμένο προσωπικό 
σε θέματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο 
στα οποία θα απευθύνονται εστιασμένα οι 
καταγγελίες από τα θύματα έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο σε ένα περιβάλλον που θα 
είναι ασφαλές και άνετο για αυτά. Τα 
σημεία επαφής θα πρέπει να υπόκεινται 
σε συντονισμό. Τα μέτρα αυτά θα 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 
έλλειψης καταγγελιών, της εκ νέου 
θυματοποίησης και θα δημιουργήσουν 
ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τα 
θύματα έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 403
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες και ανάπτυξη ειδικών 
υπηρεσιών για τα θύματα της βίας στο 
διαδίκτυο (τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, 
καταφύγια)·

– διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες σε γλώσσα που το θύμα 
μπορεί να κατανοήσει, ιδίως σχετικά με 
τις νομικές οδούς και τις υπηρεσίες 
στήριξης, και ανάπτυξη ειδικών 
υπηρεσιών για τα θύματα της βίας στο 
διαδίκτυο (τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, 
καταφύγια)·

Or. en

Τροπολογία 404
Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες και ανάπτυξη ειδικών 
υπηρεσιών για τα θύματα της βίας στο 
διαδίκτυο (τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, 
καταφύγια)·

– διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες και ανάπτυξη ειδικών 
υπηρεσιών για τα θύματα της βίας στο 
διαδίκτυο (τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, 
καταφύγια, νομική και ψυχολογική 
συνδρομή)·

Or. en

Τροπολογία 405
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– εξοπλισμός των εθνικών 
τηλεφωνικών γραμμών παροχής βοήθειας 
με τους αναγκαίους πόρους και την 
αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη ώστε να 



PE695.117v01-00 226/241 AM\1235447EL.docx

EL

μπορούν να ανταποκρίνονται και στην 
ψηφιακή διάσταση της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 406
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σύσταση τηλεφωνικής γραμμής 
παροχής βοήθειας για ολόκληρη την ΕΕ 
ως σημείο επαφής των θυμάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και διασφάλιση ότι τα 
θύματα θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν 
εύκολα και δωρεάν·

Or. en

Τροπολογία 407
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διευκόλυνση της υποβολής 
καταγγελιών από τα θύματα, με παροχή σε 
αυτά της δυνατότητας να εξασφαλίζουν 
εντολές προστασίας, και ανάπτυξη 
μηχανισμών υποβολής προσφυγών με 
κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης·

– διευκόλυνση της υποβολής 
καταγγελιών από τα θύματα, με παροχή σε 
αυτά της δυνατότητας να εξασφαλίζουν 
εντολές προστασίας, και ανάπτυξη 
μηχανισμών υποβολής προσφυγών με 
κατάλληλα μέτρα επανόρθωσης·

Or. en

Τροπολογία 408
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση ότι τα θύματα 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο στα κράτη 
μέλη διαθέτουν αποτελεσματική 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 409
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ατομικές αξιολογήσεις για τον 
καθορισμό των ειδικών αναγκών των 
θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 410
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– κατάργηση όλων των εμποδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
γραφειοκρατικών εμποδίων, που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα θύματα 
που αποφασίζουν να υποβάλουν 
καταγγελία·

Or. en
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Τροπολογία 411
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– δημιουργία μηχανισμών υποβολής 
καταγγελιών που θα είναι εύκολα και 
άμεσα προσβάσιμοι από τα θύματα, 
μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 412
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– για διαδικτυακές πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διάδοση 
πορνογραφικού περιεχομένου που 
δημιουργείται από χρήστες, διασφάλιση 
ότι οι πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να εγγυώνται την προσβασιμότητα 
σε ειδική διαδικασία κοινοποίησης βάσει 
της οποίας τα άτομα θα μπορούν να 
ενημερώνουν την πλατφόρμα σχετικά με 
διάδοση χωρίς τη συγκατάθεσή τους 
υλικού που τους απεικονίζει ή που 
ισχυρίζονται ότι τους απεικονίζει και να 
παρέχουν στην πλατφόρμα εκ πρώτης 
όψεως αποδεικτικά στοιχεία της 
ταυτότητάς τους, ώστε το περιεχόμενο 
που θα κοινοποιείται μέσω της 
διαδικασίας αυτής να απομακρύνεται 
εντός 48 ωρών·

Or. en
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Τροπολογία 413
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– για διαδικτυακές πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη 
διάδοση πορνογραφικού περιεχομένου 
που δημιουργείται από χρήστες, 
διασφάλιση ότι οι πλατφόρμες λαμβάνουν 
τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα που εγγυώνται επαγγελματικό 
χειρισμό του περιεχομένου από άνθρωπο, 
σε περίπτωση που το περιεχόμενο έχει 
μεγάλες πιθανότητες να είναι παράνομο, 
όπως ηδονοβλεπτικό περιεχόμενο ή 
περιεχόμενο που απεικονίζει σκηνές 
βιασμών·

Or. en

Τροπολογία 414
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση ότι τα θύματα έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε ένδικα 
μέσα καθώς και σε ασφαλείς και 
προσβάσιμες διαδικασίες και 
μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών, 
κυρίως στη χώρα διαμονής τους· η 
πρόσβαση σε ένδικα μέσα δεν θα πρέπει 
να εξαρτάται από την υποβολή 
καταγγελίας·

Or. en

Τροπολογία 415
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Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας 
μεταξύ των σχετικών φορέων, όπως το 
δικαστικό σώμα, οι εισαγγελείς, οι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, και οι ΟΚΠ.

– ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας 
μεταξύ των σχετικών φορέων, όπως οι 
κοινωνικές υπηρεσίες, το δικαστικό σώμα, 
οι εισαγγελείς, οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
και οι ΟΚΠ.

Or. en

Τροπολογία 416
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παροχή στήριξης προς οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνες 
που παρέχουν υπηρεσίες, μεταξύ άλλων 
μέσω παροχής χρηματοδοτικής στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 417
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών, διαμεσολαβητών 
του διαδικτύου και ΜΚΟ που εργάζονται 
σχετικά με το ζήτημα αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 418
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προώθηση της δεοντολογικής 
ανάπτυξης και χρήσης τεχνολογικών 
λύσεων που παρέχουν στήριξη στα 
θύματα και βοηθούν στον εντοπισμό των 
δραστών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 419
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– κατάρτιση καταλόγου υπηρεσιών 
στήριξης, συμπεριλαμβανομένων 
τηλεφωνικών γραμμών παροχής βοήθειας 
και μηχανισμών υποβολής καταγγελιών 
που είναι διαθέσιμοι για επιμέρους 
περιστατικά βίας στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 420
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– όλες οι δράσεις θα πρέπει να έχουν 
τα θύματα στο επίκεντρο και να 
υιοθετούν διατομεακή προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 421
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καταρτίσει κατευθυντήριες αρχές για τις 
αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την 
επαφή τους με θύματα που καταγγέλλουν 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο και να τις 
εξοπλίσουν με τις αναγκαίες προσωπικές 
δεξιότητες να ακούν προσεκτικά, να 
κατανοούν και να σέβονται όλα τα 
θύματα έμφυλης βίας. Οι κατευθυντήριες 
αρχές θα πρέπει να ακολουθούν 
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 422
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ανάπτυξη υπηρεσιών προστασίας και 
παροχής στήριξης που θα είναι 
προσβάσιμες από όλα τα θύματα, 
δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης στήριξης 
έκτακτης ανάγκης και μακροχρόνιας 
στήριξης, όπως ψυχολογική, ιατρική, 
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νομική, πρακτική και 
κοινωνικοοικονομική στήριξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των θυμάτων και που θα εφιστούν 
ιδιαίτερη προσοχή σε θύματα που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 423
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Με βάση τον ορισμό που αναφέρεται στη 
σύσταση 1, η ποινικοποίηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Με βάση τον ορισμό που αναφέρεται στη 
σύσταση 1, η ποινικοποίηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια (Η 
ποινικοποίηση της έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο θα μπορούσε να δρα 
αποτρεπτικά για τους δράστες εξαιτίας 
του φόβου των κυρώσεων ή της 
συνειδητοποίησης ότι διαπράττουν 
έγκλημα).

Or. en

Τροπολογία 424
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ειδικές διατάξεις που θα 
αναφέρουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την έρευνα και τη δίωξη και θα 
απευθύνονται κυρίως στις αρχές επιβολής 
του νόμου και τους εισαγγελείς, και οι 
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οποίες θα πρέπει να περιέχουν και ειδικές 
αναφορές στη συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων από τις αρχές επιβολής του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 425
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση της αποτελεσματικής 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου και των εταιρειών τεχνολογίας 
και των παρόχων υπηρεσιών, ιδίως σε 
σχέση με τον εντοπισμό των δραστών και 
τη συλλογή στοιχείων, που θα πρέπει να 
συνάδουν πλήρως με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες και με τους 
κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 426
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τυχόν αποδεικτικά στοιχεία θα 
πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο που 
δεν επιφέρει δευτερογενή θυματοποίηση 
και εκ νέου τραυματισμό του θύματος·

Or. en
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Τροπολογία 427
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– επιβαρυντικές περιστάσεις, 
ανάλογα με το προφίλ των γυναικών και 
κοριτσιών θυμάτων (εκμετάλλευση 
ειδικών χαρακτηριστικών, τρωτών 
σημείων των γυναικών και κοριτσιών στο 
διαδίκτυο)·

– επιβαρυντικές περιστάσεις, 
ανάλογα με το προφίλ του θύματος·

Or. en

Τροπολογία 428
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– επιβαρυντικές περιστάσεις, 
ανάλογα με το προφίλ των γυναικών και 
κοριτσιών θυμάτων (εκμετάλλευση 
ειδικών χαρακτηριστικών, τρωτών 
σημείων των γυναικών και κοριτσιών στο 
διαδίκτυο)·

– επιβαρυντικές περιστάσεις, 
ανάλογα με το προφίλ των γυναικών, των 
κοριτσιών και των ΛΟΑΤΚΙ θυμάτων 
(εκμετάλλευση ειδικών χαρακτηριστικών, 
τρωτών σημείων των γυναικών, των 
κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ στο 
διαδίκτυο)·

Or. en

Τροπολογία 429
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μια διατομεακή προσέγγιση με 
επίκεντρο τα θύματα.

– όλες οι δράσεις θα πρέπει να 
ακολουθούν μια διατομεακή προσέγγιση 
με επίκεντρο τα θύματα.

Or. en

Τροπολογία 430
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι αξιολογήσεις κινδύνου θα 
πρέπει να διαθέτουν ενότητα που θα 
περιλαμβάνει και θα λαμβάνει υπόψη τα 
μοτίβα συμπεριφοράς και τις έμφυλες 
πτυχές του συμβάντος, όπως στερεότυπα, 
διακρίσεις, σεξουαλικού χαρακτήρα 
απειλές και εκφοβισμό. Οι πληροφορίες 
αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των επόμενων δράσεων 
και την ενίσχυση της συλλογής 
δεδομένων που συνδέονται με τις 
διάφορες εκδηλώσεις έμφυλης βίας στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 431
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– διασφάλιση ότι το βάρος της 
απόδειξης δεν αφορά το θύμα·

Or. en
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Τροπολογία 432
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 6 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών.

Επιτροπή και κράτη μέλη θα πρέπει να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν τακτικά 
ολοκληρωμένα αναλυτικά και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την έμφυλη βία στο 
διαδίκτυο, δηλαδή εν προκειμένω όσον 
αφορά τις διάφορες μορφές έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο, όχι μόνο με βάση εκθέσεις 
επιβολής του νόμου ή των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με 
βάση τις εμπειρίες των θυμάτων. Τα 
δεδομένα των κρατών μελών θα πρέπει 
να διατίθενται μέσω της βάσης 
δεδομένων στατιστικών στοιχείων για το 
φύλο (EIGE) και θα πρέπει να 
διασφαλισθεί ότι γίνεται βέλτιστη χρήση 
των ικανοτήτων και των πόρων του 
EIGE για τη συλλογή δεδομένων σχετικά 
με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο.
Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει σε 
τακτική βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αξιολογώντας τον βαθμό στον οποίο 
έλαβαν τα κράτη μέλη μέτρα σε συνέχεια 
της οδηγίας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 433
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 6 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
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αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών.

αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών. Ο 
FRA θα πρέπει να διενεργήσει νέες 
εκτενείς έρευνες σε ολόκληρη την ΕΕ 
σχετικά με όλες τις μορφές έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο, με βάση τα πλέον 
πρόσφατα δεδομένα της ΕΕ με σκοπό την 
παροχή κατάλληλης απόκρισης στη βία 
κατά των γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 434
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 6 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να βελτιώσει 
τα αναλυμένα ανά φύλο δεδομένα σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με την επικράτηση 
και τα προβλήματα που προκαλεί η 
έμφυλη βία στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 435
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 6 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών. 
Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν 
ολοκληρωμένες μελέτες·

Or. en

Τροπολογία 436
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 6 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, 
ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές 
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, όχι μόνο με 
βάση εκθέσεις επιβολής του νόμου αλλά 
και με βάση τις εμπειρίες των γυναικών 
και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ.

Or. en

Τροπολογία 437
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επιπλέον συστάσεις θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- την παραγωγή στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την επικράτηση και μορφές 
βίας στο διαδίκτυο, με παράλληλη 
προαγωγή της ομοιομορφίας και της 
συγκρισιμότητας των δεδομένων που 
συγκεντρώνονται από τα κράτη μέλη,
- ένα πρόγραμμα συλλογής δεδομένων σε 
επίπεδο ΕΕ,
- τη συγκέντρωση δεδομένων σε τακτική 
βάση προκειμένου να είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της συνεχούς εξέλιξης 
των εργαλείων και των τεχνολογιών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διαιώνιση της βίας στο διαδίκτυο·
- την ανάθεση σε οργανισμούς, όπως οι 
EIGE, FRA, Ευρωπόλ, EUROJUST, της 
συγκέντρωσης δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με αυτό το 
πρόβλημα προκειμένου να συμβάλουν 
στην ενημέρωση των θεσμικών οργάνων 
κατά τη χάραξη των πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 438
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Σύσταση 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αναπτύξουν δείκτες για τη μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεών τους για την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο.
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Or. en


