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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 20152, 

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής 

ποινής, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από 24 ώς 26 Φεβρουαρίου 2010, με την 

οποία εζητείτο η κατάργηση της θανατικής ποινής σε οικουμενικό επίπεδο, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ειδικό εντεταλμένο για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και ότι ο κάτοχος της εν λόγω θέσης θα πρέπει να συμβάλλει στον 

συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ένωσης ώστε το έργο της ΕΕ, όσον αφορά την 

προώθηση της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, και ιδίως των 

δικαιωμάτων των γυναικών, να καταστεί σαφέστερο και να προβληθεί περισσότερο· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου και ιδίως η βία εναντίον των γυναικών και των 

κοριτσιών παραβιάζει το δικαίωμα σωματικής ακεραιότητας της γυναίκας και μπορεί να 

προκαλέσει μόνιμες συνέπειες στην υγεία του θύματος· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου επηρεάζει την ευζωία των θυμάτων σε όλους 

τους τομείς της ζωής τους· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση της δημοκρατίας προϋποθέτει την ισονομία και την 

ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε καιρούς ένοπλων συγκρούσεων, οι γυναίκες και τα παιδιά, 

καθώς και οι γυναίκες και τα παιδιά-πρόσφυγες, οι ζητούντες άσυλο και οι απάτριδες 

είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ότι οι κίνδυνοι στους οποίους 

εκτίθενται τα εκτοπισθέντα νεαρά κορίτσια κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων 

είναι σημαντικά αυξημένοι· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και/ή οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών δεν μπορούν να 

δικαιολογηθούν βάσει οποιωνδήποτε πολιτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών λόγων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών  και κοριτσιών, ιδίως δε η 

ενδοοικογενειακή βία αποτελεί την πιο διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων παγκοσμίως, πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από την 

ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδημα, την κοινωνική θέση και τη χώρα καταγωγής 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0062. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059. 
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ή διαμονής, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών 

και ανδρών·  

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου ορίζεται ως βία που στρέφεται εναντίον ενός 

προσώπου λόγω του φύλου, της ταυτότητας ή της έκφρασης του φύλου του εν λόγω 

προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου∙ 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο βίας, κακοποίησης και παραμέλησης, κυρίως σε ιδρύματα, με αποτέλεσμα το 

πρόβλημα συχνά να αγνοείται· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, η ισότητα των φύλων 

και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να αποτελούν βασικά και καίρια 

στοιχεία του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου διαδραματίζει θετικό ρόλο· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στις περιπτώσεις 

που αρχίζει συνεργασία  με οποιαδήποτε χώρα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίζουν εγκαίρως τα προβλήματα 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ούτως ώστε η χρηματοδότηση και οι πόροι να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε στοιχειώδεις υγειονομικές υπηρεσίες καθώς και 

σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας συνιστά θεμελιώδη πτυχή της 

ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών και ότι δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμη σε 

όλες τις χώρες του κόσμου· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 

δικαιώματα συνιστούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας1·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μορφή διακρίσεων και βίας έναντι των γυναικών, 

περιλαμβανομένων της σεξουαλικής κακοποίησης, του ακρωτηριασμού των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων, των αναγκαστικών γάμων, των αποκαλούμενων εγκλημάτων τιμής, 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών για εμπορικούς σκοπούς  και της 

ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους πολιτικούς, κοινωνικούς, 

θρησκευτικούς, πολιτιστικούς ή για λόγους λαϊκών ή φυλετικών παραδόσεων· 

1.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβουν οι αρχές δράσεις για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών εκστρατειών με τη συμμετοχή ανδρών, και ιδιαίτερα από τις νεότερες 

γενεές, με σκοπό την πρόληψη και τη σταδιακή εξάλειψη όλων των ειδών βίας λόγω 

φύλου· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών του 

τομέα της υγείας, αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστών, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες, για να μπορούν να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη σε 

θύματα βίας· 

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την πλήρη 

                                                 
1 βλέπε παράγραφο 7, εδάφια 2 και 3 του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό 

και την Ανάπτυξη. 
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συμμετοχή των γυναικών στη λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε 

διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, δημοκρατικής μετάβασης και επίλυσης 

συγκρούσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επικεντρωθούν 

στην οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

προωθώντας τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις καθώς και στην εφαρμογή 

περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών έργων· 

3.  υπογραμμίζει ότι η μείωση των ανισοτήτων των φύλων, η αντιμετώπιση της βίας που 

συνδέεται με το φύλο και η προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη βιώσιμων και δημοκρατικών κοινωνιών· 

4. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος των γυναικών στην Ευρώπη και στον 

υπόλοιπο κόσμο να ασκούν ελεύθερα τις επιλογές τους, σε βάση ισότητας με τους άνδρες 

και να μη δέχονται άνωθεν επιβολές λόγω ιδεολογικών, πολιτικών και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων· 

5. καλεί, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και να 

επικυρώσουν τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών· καλεί την ΕΕ να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να προσχωρήσει στη 

σύμβαση, ώστε να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της 

ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· 

6. τονίζει ότι, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 

απαιτείται μια αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία απέναντι στις γυναίκες και στα 

κορίτσια, δεδομένου ότι πολύ συχνά οι γυναίκες απεικονίζονται σε υποδεέστερους ρόλους 

και η βία εις βάρος τους πολύ συχνά γίνεται ανεκτή ή υποτιμάται· υπογραμμίζει ότι τα 

στερεότυπα των φύλων συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών λόγων παραβίασης των 

δικαιωμάτων των γυναικών και των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών· σημειώνει 

ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνταγματικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών λόγω του φύλου τους όσον 

αφορά π.χ. την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ιδιοκτησία, τα δάνεια, την υγεία καθώς 

επίσης και την εκπαίδευση· ζητεί από την ΕΥΕΔ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

δώσουν έμφαση στη συμμετοχή των ανδρών στις δραστηριότητες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των γυναικών· 

7. ανησυχεί ιδιαίτερα για την αύξηση της βίας λόγω φύλου, σε πολλά μέρη του κόσμου, 

πράγμα που αποτελεί σύμπτωμα της παγκόσμιας κρίσης, ιδιαίτερα δε προβληματίζεται 

για την αύξηση του αριθμού των δολοφονιών γυναικών και κοριτσιών στο Μεξικό και σε 

άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, που λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο 

γενικευμένης βίας και διαρθρωτικών διακρίσεων· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις 

μορφές βίας λόγω φύλου και το απεχθές έγκλημα της γυναικοκτονίας, καθώς και την 

ατιμωρησία που συνοδεύει κατά κανόνα αυτά τα εγκλήματα, η οποία συνιστά περαιτέρω 

ενθάρρυνση για τους δολοφόνους· 

8. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για το δικαίωμα και την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, ιδίως για τα κορίτσια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απονομή 

του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στη Malala Yousafzaï και τον Kailash Satyarthi για τον 

αγώνα τους υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών· επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την πλήρη άσκηση άλλων ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία συνείδησης και θρησκείας ή η συμμετοχή στην πολιτική 

ζωή·  

9. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης των γυναικών, καθώς και να διασφαλίσουν την ελευθερία 

τους και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και να θεσπίσουν μέτρα που θα 

αποτρέπουν την εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών, καθώς επίσης και την 

κακοποίησή τους και την άσκηση βίας σε βάρος τους· 

10. ζητεί από τον ΟΗΕ, ιδίως από την Ειδική Εισηγήτρια για τη βία κατά των γυναικών, 

Rashida Manjoo, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσει γυναίκες και 

κορίτσια θύματα κακοποίησης, να διερευνήσει και να αποδείξει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις υπό τις οποίες αυτά έγιναν, με σκοπό να εμποδίζεται η ατιμωρησία και οι 

δράστες να λογοδοτούν για τις πράξεις τους· στηρίζει το έργο της Zainab Hawa Bangura, 

Ειδικής Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε καταστάσεις 

συγκρούσεων· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών και 

τη συνδεόμενη με το φύλο διάσταση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

διεθνώς, ιδίως στο πλαίσιο τόσο των ισχυουσών όσο και των υπό διαπραγμάτευση 

διμερών συμφωνιών σύνδεσης και διεθνούς εμπορίου· 

12. δέχεται με ικανοποίηση τις συστάσεις της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων 

εις βάρος των Γυναικών που αφορούν την πρόληψη συγκρούσεων και τις εμπόλεμες 

καταστάσεις και τις καταστάσεις που έπονται αυτών, σύμφωνα με τα εμβληματικά 

ψηφίσματα 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, 

την ειρήνη και την ασφάλεια· επιπλέον, υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι 

απαραίτητη η προστασία των γυναικών, ιδίως των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των γυναικών, που συχνά αποτελούν στόχο βίας, και ζητεί προστασία έναντι 

απαγωγών και εξαναγκαστικής πορνείας· τονίζει ότι τα θύματα βίας λόγω φύλου θα 

πρέπει να λαμβάνουν νομική συνδρομή και ότι οι νομικά αναγνωρισμένες και οι μη 

αναγνωρισμένες οργανώσεις μπορούν σε τέτοιες περιπτώσεις να παρέχουν ουσιαστική 

βοήθεια στα θύματα· 

13. επαναλαμβάνει ότι οι ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστούν 

σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ότι το φαινόμενο αυτό πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής στον διάλογο της ΕΕ με τις χώρες στις 

οποίες η πρακτική αυτή απαντάται συχνά· τονίζει επίσης ότι οι ακρωτηριασμοί των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων έχουν σοβαρές και μόνιμες συνέπειες στην υγεία των 

γυναικών και, ως εκ τούτου, στις προοπτικές ανάπτυξης· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τα 

κράτη μέλη να συνεχίσουν να ανακινούν το πρόβλημα του ακρωτηριασμού των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο των πολιτικών και θεματικών διαλόγων τους 

με χώρες εταίρους, στις οποίες η πρακτική αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται· 

14. καταδικάζει απερίφραστα τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες 

έχουν διαπραχθεί σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης στο πλαίσιο παλαιότερων ή πιο 

πρόσφατων κρίσεων, και ιδίως τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τους βιασμούς και άλλες 

μορφές σεξουαλικής βίας, τα βασανιστήρια, τις αυθαίρετες κρατήσεις και τις συλλήψεις, 

ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών που αποτελούν 
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ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες· καλεί την ΕΕ να καταπολεμήσει την ατιμωρησία σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις και να στηρίξει την ανάληψη δράσης από τα εθνικά δικαστήρια και 

το ΔΠΔ, ώστε οι δράστες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· 

15. τονίζει ότι είναι σημαντικό να μην διακυβευθεί το κεκτημένο της Πλατφόρμας Δράσης 

του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο 

δικαίωμα, και για την υπεράσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· 

τονίζει ότι ο καθολικός σεβασμός και η καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα και η πρόσβαση στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες συμβάλλουν στην προγεννητική περίθαλψη και στη δυνατότητα αποφυγής των 

γεννήσεων υψηλού κινδύνου, καθώς και στη μείωση της βρεφικής και παιδικής 

θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και οι  

υπηρεσίες ασφαλούς έκτρωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση 

γυναικείων ζωών και ότι η άρνηση πραγματοποίησης άμβλωσης με σκοπό τη διάσωση 

της ζωής της μητέρας συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·  ζητεί 

από την ΕΕ να συνεχίσει να προστατεύει την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 

συναφή δικαιώματα και τονίζει την ανάγκη οι αντίστοιχες πολιτικές να τεθούν στο 

επίκεντρο της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες και στο μελλοντικό σχέδιο 

δράσης για την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών, ιδιαίτερα δε στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2015-2020, συγκεκριμένα μέσω του πολιτικού 

διαλόγου και ειδικών δράσεων με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών· 

16. τονίζει ότι η βία που συνδέεται με το φύλο, η οποία καλύπτει και τις επιβλαβείς εθιμικές ή 

παραδοσιακές πρακτικές, συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην 

ακεραιότητα του ατόμου· 

17. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών 

ως πολεμικής τακτικής· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες για να 

διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε 

γυναίκες και κορίτσια που κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων· επικροτεί το 

γεγονός ότι το βραβείο Ζαχάρωφ 2014 απονεμήθηκε στον Δρα Denis Mukwege για την 

προσήλωσή του στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας εναντίον των γυναικών και 

ζητεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις διεθνείς οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών 

να εντείνουν τη συνεργασία τους για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όλων και να 

καταπολεμηθεί η ατιμωρησία· 

18. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στην προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, στην υποστήριξη της 

πρόληψης των συγκρούσεων και στην εδραίωση της πολιτικής συμμετοχής και 

εκπροσώπησης· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται στις 

εκθέσεις των αποστολών των εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ σχετικά με την πλήρη και 

ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και να παρακολουθούνται· 

19. ζητεί να παύσουν αμέσως όλες οι πράξεις βίας, οι σεξουαλικές επιθέσεις και οι λοιπές 

μορφές εξευτελιστικής μεταχείρισης των γυναικών, που παρατηρούνται κυρίως στις 

χώρες της «Αραβικής Άνοιξης»  και στρέφονται κατά των ακτιβιστών για τα δικαιώματα 
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των γυναικών· ζητεί επίσης τη διενέργεια σοβαρών και αμερόληπτων ερευνών σχετικά με 

όλες αυτές τις περιπτώσεις καθώς και την πλήρη λογοδοσία των υπευθύνων· 

20. επισημαίνει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ένα σημαντικό, 

δεσμευτικό διεθνές εργαλείο και, ως εκ τούτου, η προσχώρηση όλο και περισσότερων 

χωρών σε αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 

για την προστασία και την ενδυνάμωση των θυμάτων και για την προαγωγή της διεθνούς 

συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα· 

21. επισημαίνει την ανάγκη καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, η πλειονότητα των 

οποίων είναι γυναίκες που αποτελούν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει 

την ανάγκη αύξησης της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες για την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών και την εξάρθρωση των διεθνών δικτύων εμπορίας, τα οποία χρησιμοποιούν 

ακόμα και το διαδίκτυο για να αναζητήσουν νέα θύματα· 

22. τονίζει τη σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινότητες 

όπου εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, 

σεξουαλική κακοποίηση  νέων κοριτσιών, πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, 

δολοφονίες γυναικών και λοιπές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου, 

καθώς και της συμμετοχής υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

δραστηριοποιούνται για να θέσουν τέρμα σε αυτές τις πρακτικές, στην προετοιμασία και 

την πραγματοποίηση τέτοιων εκστρατειών· υπενθυμίζει ότι οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι 

και εξαναγκαστικοί γάμοι και η μη εφαρμογή μιας νόμιμης ελάχιστης ηλικίας γάμου 

συνιστούν όχι μόνο παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και ανασταλτικούς 

παράγοντες για τη χειραφέτηση των γυναικών·  

23. επαναλαμβάνει ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητα την 

κατάσταση των γυναικών με αναπηρία· υπενθυμίζει τα πορίσματα του γραφείου του 

Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που αναφέρουν ότι πολιτικές 

και προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με 

αναπηρία πρέπει να αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, 

με σεβασμό για την αυτονομία τους, καθώς και με οργανώσεις που ασχολούνται με άτομα 

με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες για επιζώντες· 

τονίζει την ανάγκη τακτικού ελέγχου των ιδρυμάτων και κατάλληλης εκπαίδευσης των 

ατόμων που παρέχουν φροντίδα. 

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά την κατάργηση των 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής και εθνοτικής προέλευσης καθώς και λόγω θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, στο πλαίσιο της 

εξωτερικής τους πολιτικής, μεταξύ άλλων, με τη βοήθεια του EIDHR· 

25.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να προστατεύουν ενεργά την 

άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, 

αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ)· 

26. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει γενικό κανόνα κατά τη χάραξη της 

εξωτερικής της πολιτικής, ιδίως όταν πρόκειται για σύναψη διεθνών συμφωνιών, τη 

μελέτη των επιπτώσεων από τη σκοπιά του φύλου, · 
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27. τονίζει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, στην περίπτωση ιδίως των γυναικών και παιδιών Ρομά, που συνήθως 

υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της 

θέσης των γυναικών Ρομά και η θέσπιση κατάλληλης πολιτικής στέγασης ως σημείο 

αφετηρίας για τη βελτίωση της κατάστασής τους· 

28. επικροτεί και υποστηρίζει τη Διακήρυξη της Αντίς Αμπέμπα για την επίσπευση της 

εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 

2014 κατά τη διάρκεια της ένατης αφρικανικής διάσκεψης για τις γυναίκες, για την 

αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και το HIV/AIDs, η οποία καλούσε για την 

προστασία των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, μεταξύ άλλων με 

τη θέσπιση και εφαρμογή νόμων για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, με την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη δημιουργία υπηρεσιών ενημέρωσης εφήβων και 

γυναικών, καθώς και μέσω μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 

καθοδήγησης για τη σεξουαλική υγεία· επισημαίνει επίσης ότι με τη διακήρυξη 

απευθύνεται έκκληση για την επέκταση της παροχής υπηρεσιών οικογενειακού 

προγραμματισμού και αντισυλληπτικών και για πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες 

υπηρεσίες άμβλωσης σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς πολιτικές, καθώς 

επίσης και για την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών μέσω της 

νομιμοποίησης της ιατρικής άμβλωσης στις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, 

βιασμού και αιμομιξίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Μαπούτο του Αφρικανικού 

Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών. 

29. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων συνιστά 

ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και δημοκρατίας, που υπογραμμίζει την ικανότητα των 

κυβερνήσεων να αφοσιώνονται πλήρως στις διαδικασίες οικοδόμησης και διατήρησης της 

δημοκρατίας· επικροτεί τα θεσμοθετημένα συστήματα ίσης εκπροσώπησης και τις 

ποσοστώσεις για τα δύο φύλα και ζητεί να δρομολογηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές 

διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν· 

30. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση στην αναπτυξιακή 

ατζέντα για το χρονικό διάστημα μετά το 2015 μιας προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα, 

που θα καλύπτει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά 

ως αυτοτελή στόχο την χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, τον σεβασμό και 

την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

σε ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση και της οικουμενικής πρόσβασης στα 

δικαιώματα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και στην ισότητα των 

φύλων, ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των δολοφονιών λόγω 

φύλου· 

31. τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα όχι μόνο μέσω της 

παρουσίασης θετικών εικόνων αλλά και μέσω της προβολής αληθινών παραδειγμάτων 

γυναικών με αναπηρία τα οποία εμπνέουν και καταδεικνύουν πώς οι ικανότητές τους 

αντισταθμίζουν την αναπηρία τους και τους επιτρέπουν να έχουν μια ικανοποιητική 

επαγγελματική και προσωπική ζωή, καθώς και μέσω της αποφυγής του τονισμού 

αρνητικών στερεότυπων στη γλώσσα που χρησιμοποιείται, στις συζητήσεις που 

διεξάγονται και στις πολιτικές που εφαρμόζονται για τις γυναίκες με αναπηρία· καλεί την 

ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη, να εφαρμόσει θετικά μέτρα για να ενταχθούν οι γυναίκες με 
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αναπηρία στην αγορά εργασίας· 

32. επαναλαμβάνει τη μακρόχρονη αντίθεσή του στη θανατική ποινή κάτω από οποιαδήποτε 

συνθήκη και ζητεί την άμεση επιβολή μορατόριουμ για τις εκτελέσεις που 

πραγματοποιούνται σε χώρες στις οποίες η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται· 

33. παροτρύνει τα κράτη μέλη, με σεβασμό στα οικεία συστήματα εθνικής εκπαίδευσης, να 

εφαρμόζουν με συνέπεια την αρχή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά τα 

παιδιά που προέρχονται από υποβαθμισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα και τα παιδιά με 

αναπηρίες· 

34. ζητεί μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη πολιτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τη 

δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πρόσβαση σε φάρμακα το οποίο, μεταξύ άλλων, 

διερευνά νέα συστήματα παροχής κινήτρων για την έρευνα και την ανάπτυξη, όπως 

περιγράφεται στην έκθεση για το 2012 της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας 

Εμπειρογνωμόνων στην Έρευνα και την Ανάπτυξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας: 

Χρηματοδότηση και Συντονισμός (2012), έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε ένα 

βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία κάθε ανθρώπου, χωρίς 

διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας, πολιτικής πεποίθησης, οικονομικής ή κοινωνικής 

κατάστασης. Τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά παραμένουν στο επίκεντρο της 

πανδημίας του HIV και επωμίζονται τη φροντίδα των ασθενών στις κοινότητές τους· 

35. θεωρεί λυπηρό το ότι το σώμα των γυναικών και κοριτσιών, και συγκεκριμένα η 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία τους και τα σχετικά τους δικαιώματα, 

εξακολουθούν να αποτελούν ιδεολογικό πεδίο μάχης μέχρι σήμερα και καλεί την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών και 

κοριτσιών για σωματική ακεραιότητα και αυτόνομη λήψη αποφάσεων για ό,τι αφορά, 

μεταξύ άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης σε εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό, 

ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις και αποκλεισμό της βίας, στην οποία περιλαμβάνεται 

και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο γάμος παιδιών καθώς και οι 

πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο συζυγικός βιασμός·  

36. προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προβούν σε εκτεταμένη επισκόπηση της 

Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων από την 

υπογραφή της, το 2015· 

37. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία και τα συναφή δικαιώματα ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στην επόμενη 

στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, διασφαλίζοντας τη συνοχή μεταξύ της εξωτερικής και 

της εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ· 

38. εμμένει στην άποψη ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί στις υπερπόντιες 

αποστολές της ΕΥΕΔ και να προβλεφθεί σε κάθε αποστολή μια ιδιαίτερη στρατηγική για 

τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και την ισότητα των φύλων καθώς και 

ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων στο προσεχές σχέδιο δράσης της ΕΥΕΔ για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

39. τονίζει πως η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν 

πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλουν άλλοι δωρητές εταίροι σε σχέση με 
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την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη όπως, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την πρόσβαση σε 

ασφαλείς αμβλώσεις των γυναικών και κοριτσιών που πέφτουν θύματα βιασμού σε 

ένοπλες συγκρούσεις· 
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