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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 τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 22, 23, 24 και 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔ),

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, ιδίως, τις αρχές 2, 
3, 11 και 17,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979 και την 40ή 
επέτειό της το 2019,

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν 
στην τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 
1989,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 11ης Μαΐου 2011 για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 
βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το 
γεγονός πως τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά, αναπαλλοτρίωτα, 
αλληλοεξαρτώμενα και διασυνδεδεμένα,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-
2024 της ΕΕ της 25ης Μαρτίου 2020 (JOIN(2020)0005),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020, με τίτλο «Ισότητα 
των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών 
και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020» (GAP II),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 2019-2024 (ΓΕΑ),

– έχοντας υπόψη τον στόχο 5 του προγράμματος του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2019 με τα οποία 
εγκρίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον 
αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων στην εξωτερική δράση,
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– έχοντας υπόψη την 25η επέτειο του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για 
τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, το 2019,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ του 2017 για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αξία της ΕΕ και ότι το 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον ΧΘΔ, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
εφαρμόζεται και να ενσωματώνεται ως οριζόντια αρχή σε όλες τις δραστηριότητες και 
τις πολιτικές της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνέχισε να παρέχει υποστήριξη στις χώρες εκτός ΕΕ, στην 
κοινωνία των πολιτών, στους κοινωνικούς παράγοντες, για την εφαρμογή της 
δημοκρατίας, των κανόνων δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη και η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 1995, 
για εικοσιπέντε χρόνια τώρα επιμένει στη σημασία των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών 
για τις γυναίκες, καθώς και στην ισότιμη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στη 
δημοκρατική διαδικασία για την εδραίωση της δημοκρατίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση COVID-19 και οι συνέπειές της έχουν σαφή 
διάσταση του φύλου, επηρεάζοντας τις γυναίκες και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο 
σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει επιδεινώσει τις 
υφιστάμενες διαρθρωτικές ανισότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με το φύλο, και έχει 
πλήξει δυσανάλογα τις περιθωριοποιημένες γυναίκες στην κοινωνία, εμποδίζοντας την 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR), και τη στήριξη κατά 
της έμφυλης βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη 
και την ασφάλεια (ΓΕΑ) τονίζει την ανάγκη για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις, 
καθώς και την ανάγκη δέσμευσης, προστασίας και στήριξης των γυναικών και των 
κοριτσιών για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας ως εγγενών συνιστωσών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η βία 
κατά των γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μορφή 
διάκρισης που, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήρια ή 
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπονομεύει την 
κοινωνική σταθερότητα καθώς και τις προοπτικές ευημερίας και ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών των παιδιών και των κοινοτήτων, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από την 
έμφυλη βία και τις διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης απόλαυση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την πληροφόρηση 
και τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και την προστασία από παραβιάσεις δικαιωμάτων που 
είναι συναφή με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, όπως παραβιάσεις που 
σχετίζονται με στείρωση, άμβλωση ή κακοποίηση·
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε οπισθοδρόμηση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών 
και των ΛΟΑΔΜ+ εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή υπονομεύει την απόλαυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και εμβαθύνει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων που 
απορρέουν από πολυάριθμους κοινωνικοοικονομικούς, θεσμικούς, πολιτισμικούς και 
πολιτικούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θίγονται 
περισσότερο από την κλιματική αλλαγή λόγω της άνισης πρόσβασής τους σε πόρους, 
εκπαίδευση, πολιτική εξουσία, ευκαιρίες απασχόλησης και γαιοκτητικά δικαιώματα και 
λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτισμικών νορμών όπως ο ρόλος τους ως 
κύριοι φροντιστές και πάροχοι νερού, τροφίμων και καυσίμων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών που να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστημονική εκπαίδευση είναι σημαντική για την απόκτηση δεξιοτήτων, αξιοπρεπούς 
εργασίας και για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, καθώς και για την κατάλυση των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο βάσει των οποίων οι τομείς αυτοί θεωρούνται 
στερεοτυπικά ανδρικοί, προκειμένου να επιτραπεί στις γυναίκες να απολαύσουν πλήρως 
τα ανθρώπινα δικαιώματά τους·

1. τονίζει τη σημασία της προώθησης της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των 
γυναικών, παγκοσμίως, καθώς έχουν ζωτική σημασία για την πραγμάτωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται στο 
προσκήνιο της δράσης για την προώθηση και τη βελτίωση της κατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τα κορίτσια στον κόσμο, με σκοπό να 
επιτευχθεί ισότητα των φύλων, και ζητεί να προσαρμοστεί η δράση της ώστε να ληφθεί 
υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της κρίσης COVID-19 και ο σοβαρός αντίκτυπός της στα 
δικαιώματα των γυναικών· τονίζει το γεγονός ότι, παρά την πρόοδο, οι γυναίκες και τα 
κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία, και ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να αγωνίζονται να τους παρέχουν ίσα δικαιώματα βάσει του νόμου και 
ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή εργασία και 
την πολιτική και οικονομική εκπροσώπηση·

2. σημειώνει την ανησυχητική αύξηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
ΕΕ, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της, που στοχεύουν στην εξάλειψη αυτής της 
βίας σε όλες τις μορφές της· καταδικάζει τη βία με την μορφή ενδοοικογενειακής βίας, 
σεξουαλικής παρενόχλησης, διαδικτυακής βίας, παρενοχλητικής παρακολούθησης, 
ηθικής παρενόχλησης, του βιασμού ως πολεμικού όπλου, του πρόωρου και αναγκαστικού 
γάμου, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των εγκλημάτων που 
διαπράττονται στο όνομα της αποκαλούμενης «τιμής», της αναγκαστικής άμβλωσης, της 
αναγκαστικής στείρωσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων 
της γυναικοκτονίας και άλλων μορφών που συνιστούν σοβαρή παραβίαση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί 
τους παγκόσμιους παράγοντες να προστατεύσουν τις γυναίκες και να αποτρέψουν την 
έμφυλη βία εναντίον τους, να προστατεύσουν τις περιθωριοποιημένες ομάδες, τους 
μόνους γονείς, τις γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, τις γυναίκες 
ΛΟΑΔΜ+ και τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, και να διερευνήσουν και να 
τιμωρήσουν πράξεις βίας και εγκλήματα μίσους·
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3. καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά των ΛΟΑΔΜ και των ατόμων έμφυλης ποικιλίας· 
καλεί τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, νομοθετικά και 
διοικητικά, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η 
ταυτότητα φύλου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν βάση για την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων· ζητεί την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, 
για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από 
άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί την ΕΕ να αμφισβητήσει τις επιβλαβείς δυαδικές προσεγγίσεις 
στο ζήτημα του φύλου τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικά των συνόρων της· ζητεί 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την παροχή στήριξης και προστασίας στα δικαιώματα 
των γυναικών και των υπερασπιστών των ΛΟΑΔΜ και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών των οποίων το έργο είναι εξαιρετικής σημασίας και που αντιμετωπίζουν 
συνεχή παρενόχληση και απειλές βίας στις χώρες τους· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ 
να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ 
μέσω της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

4. σημειώνει ότι, όπως αναφέρεται στη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ, 
είναι επιτακτική ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων, 
καθώς και της μακροπρόθεσμης οικοδόμησης της ειρήνης· οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας και της πρόληψης συγκρούσεων, σύμφωνα με την απόφαση 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να 
διαδραματίζει τον σημαντικό ρόλο της, σε συμφωνία με τους στόχους ΣΒΑ 2030 όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, μέσα από τη συνεργασία της με 
άλλες χώρες, να εντείνει τη δράση της στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, της συλλογής δεδομένων, της 
χρηματοδότησης και του προγραμματισμού και να προλαμβάνει και να καταπολεμά 
καλύτερα τη σεξουαλική και έμφυλη βία σε παγκόσμια κλίμακα· επισημαίνει ότι το 
κατάλληλο ευνοϊκό περιβάλλον αποτελεί βασικό εργαλείο· ζητεί, ως εκ τούτου, τη λήψη 
μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στην 
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεισφέρουν περαιτέρω στην ισότητα των φύλων και 
στη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών, συνεργαζόμενες στενά με διεθνείς 
οργανισμούς και τρίτες χώρες, να χρησιμοποιήσουν όλα τα υφιστάμενα και διαθέσιμα 
μέσα, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν συνέργειες και δίκτυα μεταξύ των εσωτερικών 
και εξωτερικών πολιτικών και δράσεων της ΕΕ·

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη και τα μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να ολοκληρώσουν επειγόντως την κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και τάσσεται σθεναρά υπέρ της κύρωσής της από όλα 
τα κράτη μέλη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη 
ενσωμάτωση της Σύμβασης στο νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ· καταδικάζει 
τις απόπειρες ορισμένων κρατών να ανακαλέσουν ήδη ειλημμένα μέτρα για την 
εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών·

6. καλεί τους παγκόσμιους παράγοντες και τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στα δεινά 
γυναικών και κοριτσιών, σε ολόκληρο τον κόσμο, που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη διάσωση και την 
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αποκατάσταση των θυμάτων, καθώς και για τη δίωξη και τον σωφρονισμό των 
παραβατών·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρακτικές υγειονομικής 
περίθαλψης προς όφελος των γυναικών και των κοριτσιών και να διασφαλίσουν το 
δικαίωμα της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή, ολοκληρωμένη 
υγειονομική περίθαλψη και σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και ενημέρωση· 
τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί η αυξανόμενη οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των 
γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να απορρίψουν κάθε περαιτέρω απόπειρα ανατροπής των οφελών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα, το δικαίωμα των γυναικών στην 
αυτοδιάθεση και τον πλήρη έλεγχο των σωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ανανεώσουν την υποστήριξή τους στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, κατάλληλη για την ηλικία, 
τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σχετικά 
με τις σχέσεις, καθώς και ολοκληρωμένη φροντίδα οικογενειακού προγραμματισμού· 
τονίζει την ανάγκη στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στην προώθηση της αναπαραγωγικής δικαιοσύνης, ιδίως εντός 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, το έργο των οποίων εξακολουθεί να απειλείται από τη 
συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει την ευάλωτη 
θέση των γυναικών και των κοριτσιών σε πολλά μέρη του κόσμου, τα οποία με την κρίση 
της COVID-19 είδαν την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη να μειώνεται, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, να μειώνεται η πρόσβαση στην αντισύλληψη, την άμβλωση, στη θεραπεία 
γονιμότητας, στα τεστ για HIV και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στις εξετάσεις 
του αναπαραγωγικού καρκίνου, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση 
στις σχέσεις και στη μητρική υγειονομική περίθαλψη, ενώ παράλληλα είδαν την 
τρωτότητά τους στη βία να αυξάνεται·

8. καλεί την Επιτροπή, στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία για την περίοδο 2020-2024, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
προστασία και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, να αμφισβητήσει τα 
κρατούντα πρότυπα και στερεότυπα που αφορούν το φύλο και να προκαλέσει αλλαγές 
σε όλους τους τομείς στα κράτη μέλη και σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την 
CEDAW· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να μεγιστοποιηθεί η χρήση των διαθέσιμων μέσων 
και αναμένει τη συνέχεια που θα δοθεί στα επόμενα βήματα, αξιοποιώντας το δυναμικό 
για συνέργειες μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και άλλων φορέων, καθώς και 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών και μέτρων της ΕΕ· αναμένει το νέο 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στις 
εξωτερικές σχέσεις για την περίοδο 2021-2025 (GAP III)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ που εφαρμόζουν νέες 
πολιτικές και νομοθετικές αλλαγές, με σκοπό την ευθυγράμμιση των εθνικών νομικών 
πλαισίων με τις διεθνείς δεσμεύσεις και τις δεσμεύσεις των ΣΒΑ σχετικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, την προστασία των 
υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών, για την πρόληψη 
της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 
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οργάνων, και για την επιβολή της ισότητας των φύλων ως βασικής προτεραιότητας σε 
προγράμματα και έργα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
γίνονται πλήρως σεβαστά από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, με ειδικές και 
εκτελεστές διατάξεις στις εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές και συμφωνίες της ΕΕ, 
και με ειδικά κεφάλαια για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

9. τονίζει την ανάγκη σεβασμού της αναπαραγωγικής ικανότητας και της σωματικής 
ακεραιότητας των γυναικών και των κοριτσιών και, ως εκ τούτου, καταδικάζει την 
εμπορική παρένθετη μητρότητα·

10. καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει το φαινόμενο εξαναγκασμού των νέων γυναικών 
σε γάμο, ιδίως εκείνων που προέρχονται από χριστιανικές μειονότητες, με μεγαλύτερους 
άνδρες εκτός της θρησκείας τους, που παρατηρείται σε ορισμένα μέρη του κόσμου·

11. καλεί τους παγκόσμιους παράγοντες να διασφαλίσουν ότι τα κορίτσια έχουν διαρκή 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, δίνοντας τη δέουσα προσοχή σε όσα κινδυνεύουν από 
φτώχεια ή ζουν σε συνθήκες φτώχειας και στα κορίτσια που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο πρόωρου ή καταναγκαστικού γάμου, και να διασφαλίσουν την ευημερία και τις 
προοπτικές ανάπτυξης των παιδιών και των κοινοτήτων·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να βρουν ένα δεσμευτικό εργαλείο βασισμένο στην 
αλληλεγγύη για τη διαχείριση της μετανάστευσης και να δημιουργήσουν ασφαλείς και 
νόμιμους διαύλους μετανάστευσης και να διασφαλίσουν την έκδοση θεωρήσεων για 
ανθρωπιστικούς λόγους· επισημαίνει ότι η κατάσταση των προσφύγων είναι χειρότερη 
για τα πιο ευάλωτα άτομα, όπως οι γυναίκες, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε παραβιάσεις 
των βασικών τους δικαιωμάτων, πέφτουν συχνά θύματα εμπορίας ανθρώπων και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τα οποία, κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων διελεύσεων, 
είναι πιθανότερο να πέσουν θύματα της λεγόμενης «νόσου της λέμβου», η οποία 
προκαλεί χημικά εγκαύματα στο σώμα τους λόγω του μίγματος καυσίμων και νερού της 
θάλασσας που καταλήγουν στον πυθμένα των μικρών λέμβων, όπου συνήθως κάθονται 
γυναίκες και παιδιά· 

13. ζητεί τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της διατομεακής 
διάστασης στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, μετανάστευσης, 
διεύρυνσης, εμπορίου και ανάπτυξης της ΕΕ·

14. επιδοκιμάζει την πρόοδο της πρωτοβουλίας Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι στα έργα που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία πραγματοποιείται 
έργο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαιώνισης επιβλαβών έμφυλων στερεοτύπων.
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