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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, 

να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. Επισημαίνοντας ότι η Συνθήκη ορίζει ως στόχους της ΕΕ την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και ότι η Επιτροπή οφείλει να ελέγχει ότι η εφαρμογή του 

Προγράμματος της Στοκχόλμης εξυπηρετεί πράγματι τις ανάγκες των πολιτών όσον 

αφορά την ισότητα των ευκαιριών και την ισότητα των φύλων· 

1. τονίζει το γεγονός ότι η αρχή της καθολικότητας ισχύει για τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

την ίση μεταχείριση·· προτρέπει το Συμβούλιο, επομένως, να εγκρίνει την πρόταση 

οδηγίας κατά των διακρίσεων1· τονίζει το γεγονός ότι ειδικά οι γυναίκες είναι συχνά τα 

θύματα πολλαπλών διακρίσεων και ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν όλοι οι παράγοντες 

που επιδρούν στη ζωή των γυναικών, προκειμένου να ενισχυθούν όλα τα θεμελιώδη 

δικαιώματα με την υιοθέτηση κοινών στρατηγικών για την προστασία των θυμάτων και 

την ποινική δίωξη των δραστών, ενώ θα προωθείται η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες γυναίκες και ιδιαίτερα σε γυναίκες με 

αναπηρία· στο πλαίσιο αυτό καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 

προστασία των ευάλωτων ενηλίκων και να υπογράψουν, να επικυρώσουν και να 

εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Χάγης του 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων· 

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεξεργασθούν ειδικά μέσα με βάση τις 

νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών για την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών καταπολέμησης των διακρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

3. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εργαστεί αποτελεσματικά για την καθιέρωση της σύμβασης 

για την εκτέλεση διεθνών αποφάσεων, η οποία επιδιώκει παρόμοιους στόχους με τον 

κανονισμό Βρυξέλλες Ι· 

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν διαδικασίες υποβολής καταγγελιών που θα 

διασφαλίζουν ότι τα θύματα πολλαπλών διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 

αφορούν ιδίως τις γυναίκες, θα μπορούν να καταθέτουν μία καταγγελία που θα αφορά 

πολλαπλούς λόγους διάκρισης· θεωρεί σκόπιμο να παρασχεθεί υποστήριξη στις 

δραστηριότητες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη 

συλλογικών δράσεων από περιθωριοποιημένους ανθρώπους και κοινότητες· 

5. υπογραμμίζει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου σε 

όλες τις στρατηγικές κοινωνικής ένταξης προσώπων με αναπηρία, μεταναστών, του 

πληθυσμού Ρομά και άλλων μειονοτήτων καθώς και αποκλεισμένων ατόμων· 

6. χαιρετίζει την έγκριση της οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
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δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων1, όπου 

έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μειονεκτούντων ατόμων, όπως οι 

γυναίκες και τα παιδιά· υπογραμμίζει τη συχνή θυματοποίησή τους από όλες τις μορφές 

βίας συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας· συνιστά την σε βάθος έρευνα, 

τον εντοπισμό και τη δίωξη αυτών των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· χαιρετίζει την οδηγία περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας2 και την 

οδηγία σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της3· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να 

εφαρμόσουν τις οδηγίες αυτές το συντομότερο δυνατόν·  

7. υπογραμμίζει ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί σοβαρό έγκλημα που πλήττει κυρίως τις 

γυναίκες, που παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και το οποίο η Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο αριθμός των 

ανθρώπων που γίνονται αντικείμενο εμπορίας από και προς την ΕΕ αυξάνεται, παρά την 

έναρξη ισχύος της οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τον 

Δεκέμβριο του 2011· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 

ανάσχεση αυτής της ανησυχητικής τάσης, διασφαλίζοντας ότι θα αναπτυχθούν και θα 

εφαρμοσθούν μία κοινή, συντονισμένη και φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική καθώς και 

νομοθεσία και μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και των διεθνών 

οργανωμένων εγκληματικών δικτύων σε αυτό τον τομέα, με ιδιαίτερο στόχο τις γυναίκες 

και τα παιδιά· υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων, της καταναγκαστικής εργασίας και της λαθρομετανάστευσης πρέπει να 

εστιάζουν στα πρωταρχικά αίτια του προβλήματος, όπως οι παγκόσμιες ανισότητες· 

 καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους όσον αφορά 

την αναπτυξιακή βοήθεια και τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) καθώς 

και να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμός με τρίτες χώρες· 

8 υπογραμμίζει ότι αναπτυσσόμενες αγορές πορνείας, νομιμοποιημένες και θεσμοθετημένες 

σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν αποδειχθεί ότι τροφοδοτούν την εμπορία ανθρώπων, και 

ως εκ τούτου ζητεί τη λήψη μέτρων για τη μείωση των αγορών πορνείας, όπως η επιβολή 

κυρώσεων για τους εκμεταλλευτές, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών και όσων 

αγοράζουν σεξουαλικές υπηρεσίες· καλεί επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

χρηματοδοτούν όλο και περισσότερα προγράμματα εξόδου από τις συνθήκες 

εκμετάλλευσης, για τα άτομα που είναι θύματα εμπορίας προσώπων, ιδίως τις γυναίκες 

στην πορνεία. 

9. χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων μεταξύ των 

μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών4· 

τονίζει την ανάγκη για την καταπολέμηση του εξακολουθούντος φαινομένου της 

«γυάλινης οροφής», που παραμένει ένα από τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη της 

                                                 
1 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη 

θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 

εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
2 Οδηγία 2011/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της 

ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (σε ποινικές υποθέσεις) 
3 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
4 COM(2012) 0614  
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σταδιοδρομίας των γυναικών· 

10. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, παρά τις πολλές δεσμεύσεις της, δεν έχει 

καταλήξει σε νομοθετικές πράξεις στον τομέα της βίας κατά των γυναικών, της ισότητας 

στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων ή την αναθεώρηση της οδηγίας για το 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· 

11. προτρέπει την Επιτροπή να δρομολογήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και νομοθετικά 

μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως είχε υποσχεθεί στο 

πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης και όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σε διάφορα ψηφίσματα· επαναλαμβάνει δε την ανάγκη για την υποβολή εκ μέρους της 

Επιτροπής μιας πρότασης νομοθετικής πράξης ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών σε όλες τις μορφές της και την προάσπιση 

των δικαιωμάτων και του αγώνα τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν τη θέση ενός συντονιστή της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη οι υπάλληλοι (αστυνομία, προσωπικό υγειονομικών υπηρεσιών, 

προσωπικό δικαστηρίων κλπ.) που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με περιπτώσεις όπου η 

σωματική, η ψυχολογική και η σεξουαλική ακεραιότητα ενός ατόμου βρίσκεται σε 

κίνδυνο, ειδικότερα γυναικών που είναι θύματα βίας λόγω φύλου, να εκπαιδεύονται 

επαρκώς· ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών, 

ειδικότερα των ΜΚΟ, των ενώσεων γυναικών και άλλων οργανώσεων εθελοντών που 

παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη και να συνεργάζονται μαζί τους, παρέχοντας 

βοήθεια στις γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω φύλου· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 

πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

και καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης για την 

προσχώρηση της ΕΕ σε αυτή τη σύμβαση χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των οικονομικών και 

κοινωνικών αιτίων που λειτουργούν ενισχυτικά στην εκδήλωση της βίας κατά των 

γυναικών και, συγκεκριμένα, της ανεργίας, των χαμηλών μισθών και συντάξεων, της 

έλλειψης στέγης, της φτώχειας και των ανύπαρκτων ή πολύ χαμηλής ποιότητας 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως στον τομέα των δημόσιων υγειονομικών υπηρεσιών, 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης· 

15. προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει χωρίς καθυστέρηση την οδηγία 2006/54/ΕΚ και 

να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας και βάσει του 

άρθρου 157 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με τις ακόλουθες λεπτομερείς συστάσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης 

Μαΐου 2012, ειδικότερα σε συνάρτηση με: 

 - μεγαλύτερη διαφάνεια των δεδομένων για τις αμοιβές· 

 - τη διαφανή αξιολόγηση της εργασίας και την ταξινόμηση των θέσεων απασχόλησης· και 

 - την ενίσχυση της νομοθεσίας για τις κυρώσεις· 
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16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι μια προσέγγιση ευαίσθητη ως 

προς το φύλο και την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων θα περιλαμβάνεται 

στο σύνολο της νομικής κατάρτισης που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Κατάρτισης Δικαστικών, την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό όργανο στα διάφορους παράγοντες του τομέα της δικαστικής συνεργασίας· ζητεί 

να δημιουργηθούν ειδικές μονάδες για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και να 

καθιερωθούν βέλτιστες πρακτικές για την υποστήριξη των θυμάτων· 

17. προτείνει να αναληφθεί εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης με κοινό κριτήριο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο να υπογραμμισθεί η σοβαρότητα της βίας με βάση το φύλο· στόχος 

της εκστρατείας αυτής πρέπει να είναι η κοινωνική ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση των 

πολιτών και οι θεσμικές παρεμβάσεις επιπέδου ίδιου με τις ενέργειες για την 

αντιμετώπιση άλλων τύπων εγκληματικών πράξεων ή επιθέσεων, όπως η τρομοκρατία, οι 

οποίες πέρα από την ατομική τους διάσταση έχουν συλλογικό αντίκτυπο· θεωρεί ότι 

αυτός ο τύπος κοινωνικής αντίδρασης υπήρξε πολύ σημαντική για την απονομιμοποίηση 

άλλων μορφών βίας και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης κατά της βίας με βάση το 

φύλο. 

18. ζητεί τη δημιουργία ενός κέντρου εστίασης σε θέματα φύλου εντός της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 

19. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό σχετικά με την προώθηση της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων με την απλοποίηση της 

αναγνώρισης ορισμένων δημοσίων εγγράφων, πράγμα που εξαλείφει τη γραφειοκρατία 

και το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών της ΕΕ· 

20. ζητεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις προηγούμενες δεσμεύσεις και μετά από 

επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, να υποβάλει μια πρόταση κανονισμού 

σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των συνεπειών όλων των ληξιαρχικών εγγράφων 

στην ΕΕ, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις από νομικούς και διοικητικούς 

φραγμούς για τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, και τις οικογένειές τους, οι οποίοι 

επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία· 

21. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις απόψεις όλων των 

δημόσιων υπηρεσιών και των αρμοδίων αρχών, τόσο στο κρατικό όσο και στο 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ως υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την παροχή 

υπηρεσιών σχετικών με τις πολιτικές για την ισότητα· 

22. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Ιδιωτικού 

Διεθνούς Δικαίου· 

23. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τον διαφοροποιημένο αντίκτυπο των περικοπών 

στις δημόσιες δαπάνες επί των γυναικών και των ανδρών, καθώς επηρεάζει έμμεσα την 

ισότητα των φύλων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μείωση των φορολογικών 

εσόδων και οι πιθανές περικοπές του προϋπολογισμού καταλήγουν σε μείωση των 

δημοσίων δαπανών, με τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και 

κοινωνική μέριμνα, να είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν μεσοπρόθεσμα, καθώς και οι 

γυναίκες ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών· 
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24. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν περιφερειακές αστυνομίες 

εξοπλισμένες με αρμοδιότητες στο θέμα της καταπολέμησης των αδικημάτων εις βάρος 

γυναικών που διαπράττονται από οργανωμένες ή/και διαμεθοριακές συμμορίες και να 

ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ αυτών καθώς και των υπηρεσιών ασφάλειας και των 

αστυνομικών αρχών. 

25. εκφράζει τον αποτροπιασμό του που ο συνολικός αριθμός των θυμάτων καταναγκαστικής 

εργασίας στα κράτη μέλη υπολογίζεται σε 880.000,  εκ των οποίων, το 30% εκτιμάται ότι 

έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και το 70% θύματα εκμετάλλευσης ως 

καταναγκαστικά εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των 

καταναγκαστικά εργαζομένων· 

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-

Justice), που θα επιτρέψει στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες και τη 

δικαιοσύνη μέσω της διαδικτυακής πληροφόρησης· 

27. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει μέτρα συνεργασίας για την 

κινητοποίηση των προξενικών υπηρεσιών στις χώρες καταγωγής, ώστε να αποτραπεί η 

δόλια έκδοση θεωρήσεων, την ανάληψη, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές, 

ενημερωτικών εκστρατειών στις χώρες προέλευσης, οι οποίες να απευθύνονται στα 

πιθανά θύματα, ειδικώς τις γυναίκες και τα παιδιά, και να προτείνει μέτρα ώστε να 

καταστούν αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι στα σύνορα και να προλαμβάνεται η εμπορία 

ανθρώπων και η λαθρομετανάστευση· 

28. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την προστασία και τη στήριξη των 

γυναικών, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, μέσω μέτρων 

που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία συστημάτων αποζημίωσης, την ασφαλή επιστροφή, 

την παροχή βοήθειας για την επανένταξη στην κοινωνία της χώρας καταγωγής τους στην 

περίπτωση εκούσιας επιστροφής, υποστήριξη και βοήθεια κατά την παραμονή τους στην 

ΕΕ και συνεργασία με τις αρχές των χωρών προέλευσης για την προστασία των 

οικογενειών των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· 

29. υπενθυμίζει ότι το ήμισυ περίπου των μεταναστών στην ΕΕ είναι γυναίκες και ότι ένα 

ανεξάρτητο καθεστώς μετανάστη για τις γυναίκες και το δικαίωμα εργασίας για συζύγους 

αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την εξασφάλιση μιας πραγματικής ένταξης· 

30. τονίζει την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων σε θέματα σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τους περιορισμούς της 

πρόσβασης σε αντισυλληπτικά και σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 

υγείας, ειδικότερα όσον αφορά την διακοπή της κύησης, σε ορισμένα κράτη μέλη. 
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