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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 άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

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

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

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

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της Τέταρτης 
Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες της 15ης Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα 
αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεων της,

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση 
και την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος στην άμβλωση και της υγείας των 
γυναικών στην ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα και τα Γενικά σχόλια της Επιτροπής για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και 
την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεών της·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την ισότητα των 
φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2021,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0302.
2 ΕΕ C 404 της 6.10.2021, σ. 202.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2022 σχετικά με την ενωσιακή 
προστασία για παιδιά και νέους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία 
λόγω του πολέμου3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2022, σχετικά με τον αντίκτυπο του 
πολέμου κατά της Ουκρανίας στις γυναίκες4,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 
25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 
(GAP) III: ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (JOIN(2020)0017), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6 Ιουλίου 2022 σχετικά με τις διατομεακές 
διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών 
με καταγωγή από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία5,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») και θα πρέπει να 
γίνεται πλήρως σεβαστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ακεραιότητα του 
προσώπου είναι ύψιστης σημασίας δυνάμει του άρθρου 3 του Χάρτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, συνεπώς, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η διατομεακή 
προσέγγιση θα πρέπει, ως οριζόντια αρχή, να εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες, 
τις πολιτικές και τις πολιτικές της ΕΕ και να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι υψίστης σημασίας για την 
ανάπτυξη ελεύθερων και ισότιμων κοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών, των κοριτσιών και των μη δυαδικών ατόμων εξακολουθούν 
να μην είναι εγγυημένα σε όλον τον κόσμου και ότι ο χώρος για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως για τις οργανώσεις δικαιωμάτων των γυναικών, τις 
φεμινιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις βάσης, συρρικνώνεται σε πολλές χώρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 και οι συνέπειές της έχουν σαφή διάσταση 
του φύλου, καθώς επηρεάζουν τις γυναίκες και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο σε 
ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει επιδεινώσει τις 
υφιστάμενες διαρθρωτικές ανισότητες μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνέπειές της επηρεάζουν δυσανάλογα τις ζωές ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των έγχρωμων ατόμων, των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ +, 
των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και άλλων, για παράδειγμα αποτρέποντάς 
τους από την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των συναφών δικαιωμάτων, και στη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την πανδημία, η βία κατά των γυναικών έχει αυξηθεί· 

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0120.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0206.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0289.
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λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 45 % των γυναικών ανέφεραν ότι οι ίδιες ή μια 
γυναίκα που γνωρίζουν έχει υποστεί μια μορφή βίας από το 2019 και ότι το 65 % των 
γυναικών ανέφεραν ότι την βιώνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, 245 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 15 
ετών και άνω έχουν υποστεί σεξουαλική ή/και σωματική βία από σύντροφο κατά τους 
προηγούμενους 12 μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 4 στις 10 γυναίκες 
αισθάνονται πιο επισφαλείς σε δημόσιους χώρους απ’ ό, τι στο παρελθόν και 1 στις 2 
γυναίκες δεν νιώθουν ασφαλείς όταν περπατούν ασυνόδευτες τη νύχτα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 6 στις 10 γυναίκες δηλώνουν ότι η σεξουαλική παρενόχληση σε δημόσιους 
χώρους έχει επιδεινωθεί·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συνεχιζόμενη καταπιεστική εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί μια λυπηρή οπισθοδρόμηση όσον αφορά την 
πρόσβαση των γυναικών σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 
συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινικοποίηση, η 
καθυστέρηση και η στέρηση της πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
συνιστά μορφή έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω περιορισμοί και 
απαγορεύσεις δεν μειώνουν τον αριθμό των αμβλώσεων, αλλά απλώς αναγκάζουν τα 
άτομα να ταξιδεύουν ή να καταφεύγουν σε μη ασφαλείς αμβλώσεις, ενώ τα καθιστούν, 
επίσης, ευάλωτα σε ποινικές έρευνες και διώξεις, και πλήττουν τα άτομα με έλλειψη 
πόρων και πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι που 
οφείλονται σε μη ασφαλείς αμβλώσεις σημειώνονται σε χώρες όπου η άμβλωση 
υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιουνίου 2022, 
το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να ανατρέψει, με πέντε ψήφους υπέρ και 
τέσσερις ψήφους κατά, την απόφαση Roe κατά Wade, θέτοντας τέλος στο 
ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι 
επιτρέπει στις πολιτείες να απαγορεύουν την άμβλωση ανά πάσα στιγμή κατά την 
εγκυμοσύνη και παρέχει τη δυνατότητα πλήρους απαγόρευσης της άμβλωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε όλο και περισσότερες πολιτείες στις ΗΠΑ και 
παγκοσμίως αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις ή να περιορίσουν το 
δικαίωμα στην άμβλωση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις, οι 
γυναίκες από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, οι γυναίκες από 
μειονότητες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ + 
αντιμετωπίζουν πρόσθετες και πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης και ουσιαστική συμμετοχή τους στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή υπόκειται συχνά σε περιορισμούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υφίστανται διασταυρούμενες διακρίσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην πρόσβαση στην επίσημη 
αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτες σε διακρίσεις, φτώχεια, οικονομική 
εκμετάλλευση, κοινωνικό αποκλεισμό και έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και κακομεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αντιμετωπίζουν ρατσισμό και διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη, υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων σε περίπτωση βίας και άλλες 
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υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αφρικανοφοβία, ο αντιαθιγγανισμός, ο αντισημιτισμός και η ισλαμοφοβία 
αποτελούν διαδεδομένες μορφές ρατσισμού σε ολόκληρο τον κόσμο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκεία και η ιδεολογία σε ολόκληρο τον κόσμο 
χρησιμοποιούνται κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και κατά 
της ισότητας των φύλων εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, τα κορίτσια και 
τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ + υφίστανται έμφυλη βία και διακρίσεις που εμποδίζουν την 
ικανότητά τους να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους που 
προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς οι οποίοι προβάλλουν 
θρησκευτικά αίτια για τις ενέργειές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
εκφράζουν τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις τους με τον ρουχισμό ή τη σωματική τους 
εμφάνιση πέφτουν συχνότερα θύματα βίας και διακρίσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2021-20226, συνολικά δεκατέσσερις γυναίκες 
δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν παγκοσμίως, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση σε 
σχέση με τον αριθμό που είχε δοθεί για το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ 
περισσότεροι άνδρες δημοσιογράφοι σκοτώνονται κάθε χρόνο, οι γυναίκες υφίστανται 
γενικά περισσότερη διαδικτυακή και σεξουαλική παρενόχληση και στοχοποιούνται 
συχνότερα στο πλαίσιο αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συμμετέχουν στην 
πολιτική σε πρωτοφανείς αριθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, επιδιώκοντας αξιώματα 
και ψηφίζοντας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές χώρες, αυτή η αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική συνοδεύεται από βίαιη εναντίωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική και ηθική βία και η βία στο διαδίκτυο κατά της 
συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική δημιουργεί επικίνδυνα εμπόδια για τη 
συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακτιβίστριες, οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ηγέτιδες της 
κοινωνίας αντιμετωπίζουν επιδείνωση της βίας σε ολόκληρο τον κόσμο,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός γυναικών υπηρετούν στις ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις σε πολεμικούς και μη πολεμικούς ρόλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πάνω από το 22,8 % των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας είναι γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα 
σπίτια τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι περισσότεροι από τους 
οποίους είναι γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεμοι και οι ένοπλες 
συγκρούσεις επηρεάζουν τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, με συγκεκριμένους τρόπους και επιδεινώνουν 
τις προϋπάρχουσες ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων και κρίσεων 
εκτοπισμού, καθώς εξακολουθούν σε δυσανάλογο βαθμό να υφίστανται διακρίσεις 
λόγω φύλου και έμφυλη βία και στερούνται την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη 
και άλλες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία 
χρησιμοποιούνται ως πολεμικό όπλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαζικοί εκτοπισμοί 
και οι ροές προσφύγων λόγω πολέμων και ένοπλων συγκρούσεων οδηγούν σε 
κατακόρυφη αύξηση της εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και 
τα ασυνόδευτα παιδιά είναι τα κύρια θύματα των διακινητών, οι οποίοι συχνά 
καταχρώνται την ευάλωτη κατάστασή τους·

6 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory 

https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή υπονομεύει την άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και αυξάνει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από την κλιματική 
αλλαγή λόγω της άνισης πρόσβασής τους σε πόρους, εκπαίδευση, πολιτική εξουσία, 
ευκαιρίες εργασίας και σε δικαιώματα στην ιδιοκτησία γης σε σύγκριση με τους άντρες 
λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτισμικών προτύπων όπως ο ρόλος τους ως 
κύριοι φροντιστές και συχνά ως πάροχοι νερού, τροφίμων και καυσίμων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που έχουν προκληθεί και επιδεινωθεί από 
την αλλαγή του κλίματος, είναι σήμερα υπεύθυνα για την αύξηση της αναγκαστικής 
μετανάστευσης και την επακόλουθη διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των γυναικών, των κοριτσιών και άλλων 
ευάλωτων ατόμων από τη βία και τις διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την 
ενημέρωση και τις υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τη διασφάλιση της πλήρους άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι παραβιάσεις της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, όπως η αναγκαστική στείρωση, η αναγκαστική άμβλωση, η 
αναγκαστική εγκυμοσύνη, η ποινικοποίηση της άμβλωσης, η άρνηση ή η καθυστέρηση 
ασφαλούς άμβλωσης ή/και φροντίδας μετά την άμβλωση, η κακοποίηση και 
κακομεταχείριση γυναικών και κοριτσιών που αναζητούν πληροφορίες, αγαθά και 
υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, η γυναικολογική και μαιευτική βία αποτελούν μορφές έμφυλης 
βίας που, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να ισοδυναμούν με βασανιστήρια ή 
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, υπονομεύοντας την κοινωνική σταθερότητα και ασφάλεια, τη δημόσια 
υγεία, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης των γυναικών, καθώς και την 
ευημερία και τις προοπτικές ανάπτυξης των παιδιών και των κοινοτήτων·

1. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αξία της ΕΕ και μία από τις κοινές 
και θεμελιώδεις αρχές της· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης πραγματικής ισότητας 
των φύλων, για όλους τους ανθρώπους, σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει τον ρόλο της 
ισότητας των φύλων στη διασφάλιση της ισότιμης άσκησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της επακόλουθης πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η εκπαίδευση, η αξιοπρεπής εργασία, η στέγαση και η φροντίδα· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες για την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή 
σε παγκόσμιο επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει 
επιτύχει ακόμη την ισότητα των φύλων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
συνολική πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ 
των δεσμεύσεων των χωρών του ΟΗΕ που συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση του 
Πεκίνου το 1995 καλεί εκ νέου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δεσμευτούν ότι θα κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας φεμινιστικής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα εμπεριέχει ένα μετασχηματιστικό όραμα για 
το φύλο και να διασφαλίσουν ότι όλοι οι στόχοι και οι δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης 
για την ισότητα των φύλων ΙΙΙ θα υλοποιηθούν πλήρως από τα κράτη μέλη, τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·
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2. επισημαίνει ότι οι γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ +, οι μετανάστριες και οι γυναίκες που βιώνουν 
ρατσισμό, οι γυναίκες με αναπηρία και οι ηλικιωμένες γυναίκες, μεταξύ άλλων, 
αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις· ζητεί η εσωτερική και εξωτερική δράση της 
ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τις διασταυρούμενες ταυτότητες και διακρίσεις και να 
αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια καθώς και τα μη δυαδικά άτομα σε όλη 
τους την πολυμορφία δεν επηρεάζονται εξίσου από ανισότητες μεταξύ των φύλων, 
καθώς η θέση τους επιδεινώνεται από άλλα επίπεδα καταπίεσης· ζητεί καλύτερη 
προστασία των γυναικών από ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, οι γυναίκες 
με αναπηρία, οι γυναίκες που βιώνουν ρατσισμό, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες από αγροτικές περιοχές. ζητεί τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου και της διατομεακής διάστασης στην εξωτερική πολιτική και τις πολιτικές 
ασφάλειας, μετανάστευσης, διεύρυνσης, εμπορίου και ανάπτυξης της ΕΕ· ζητεί να 
ενσωματωθούν συγκεκριμένα κεφάλαια για την ισότητα των φύλων σε όλες τις 
μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 
τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη διατομεακής διάστασης στο νέο σύμφωνο της ΕΕ 
για τη μετανάστευση και το άσυλο·

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων 
που προκύπτουν από τις διαδοχικές κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο· σημειώνει με 
ανησυχία την ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας σε ολόκληρο τον κόσμο κατά τη 
διάρκεια κρίσεων· υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 
εξακολουθούν να επιδεινώνουν τις υφιστάμενες ανισότητες, επηρεάζοντας δυσανάλογα 
τις ζωές περιθωριοποιημένων ομάδων, εμποδίζοντας, συγκεκριμένα, την πρόσβαση 
στην άμβλωση και την αντισύλληψη, στη θεραπεία γονιμότητας, στις εξετάσεις για την 
ανίχνευση του ιού HIV και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο για την ανίχνευση του αναπαραγωγικού καρκίνου, στη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις και στη μητρική 
υγειονομική περίθαλψη·

4. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο οι γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν συνεχή 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια 
των συγκρούσεων και του εκτοπισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
ασφαλή τοκετό, υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, νόμιμη και ασφαλή 
άμβλωση ή κλινική διαχείριση βιασμού· ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση για την 
παροχή βασικών και σωτήριων για τη ζωή υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας σύμφωνα με την ελάχιστη αρχική δέσμη υπηρεσιών των 
Ηνωμένων Εθνών·

5. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε σύγκρουση, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, δημιουργεί 
μια ευκαιρία για τους διακινητές ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την ευπάθεια των 
ανθρώπων. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν τη βελτίωση της 
διασυνοριακής επικοινωνίας και κατάρτισης, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη στόχευση των διακινητών ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα 
σύνορα ως κενά για την περαιτέρω εκμετάλλευση των θυμάτων τους, η συντριπτική 
πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες· ζητεί μια προορατική πολιτική βιώσιμων, 
διαφανών και προσβάσιμων νόμιμων μεταναστευτικών οδών· ζητεί αποτελεσματικές 
ενημερωτικές εκστρατείες, ώστε τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από 
συγκρούσεις και/ή καταστάσεις κινδύνου να μην κινδυνεύουν να καταλήξουν σε 
αλυσίδες εμπορίας ανθρώπων· καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής και 
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έμφυλης βίας ως πολεμικού όπλου και τονίζει ότι συνιστά έγκλημα πολέμου· εκφράζει 
τη βαθιά ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών για εμπορία ανθρώπων, 
σεξουαλική βία, εκμετάλλευση, βιασμό και κακοποίηση γυναικών και παιδιών που 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία· ζητά να αναληφθεί αποφασιστική δράση για τον 
τερματισμό της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου και τον τερματισμό της 
ατιμωρησίας όσων είναι ένοχοι για τις ενέργειες αυτές, καθώς και για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις διακρίσεις που 
υφίστανται τα παιδιά πολέμου·

6. εκφράζει τη λύπη του για τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των ατόμων που πέφτουν 
θύματα της σύγχρονης δουλείας. ζητεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τα θύματα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος· επισημαίνει τη 
διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων, με το 65 % των θυμάτων να είναι 
γυναίκες και κορίτσια και το 92 % να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση· ζητεί συντονισμένη δράση με επίκεντρο την αναγνώριση 
των θυμάτων και την αποτελεσματική επανένταξή τους στην κοινωνία, δεδομένου ότι η 
οικονομική ανισότητα και η ανισότητα μεταξύ των φύλων αποτελούν έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες θυματοποίησης·

7. επισημαίνει τη χρήση απειλών και βίας κατά γυναικών δημοσιογράφων ή πολιτικών, 
καθώς και γυναικών που ασχολούνται με την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπενθυμίζει την πρωταρχική ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει και να 
διατηρεί ένα ασφαλές περιβάλλον για αυτές τις γυναίκες που εκτίθενται δημόσια και να 
τις προστατεύει από απειλές και επιθέσεις· ζητεί την ταχεία διερεύνηση του 
εκφοβισμού, των απειλών, της βίας και άλλων καταχρήσεων εις βάρος των γυναικών 
αυτών·

8. τονίζει ότι οι γυναίκες από εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες και ομάδες 
μειονοτικών πεποιθήσεων είναι ακόμη πιο ευάλωτες στη βία και τις διακρίσεις λόγω 
φύλου· καταδικάζει απερίφραστα τις διακρίσεις και τη βία κατά των γυναικών από 
μειονότητες στον κόσμο, όπως οι γυναίκες Ρομά· θεωρεί ότι το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση, τα κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζονται ή να αφαιρούνται· εκφράζει τη 
βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση της μειονότητας των Ουιγούρων και 
καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυθαίρετες 
κρατήσεις, βασανιστήρια, κακομεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της 
καταναγκαστικής ιατρικής περίθαλψης, σεξουαλική και έμφυλη βία που μπορεί να 
συνιστούν διεθνή εγκλήματα·

9. καλεί όλες τις χώρες υποδοχής και διέλευσης που υποδέχονται πρόσφυγες να 
αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών και να 
διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες, οι οδοί παραπομπής και οι μηχανισμοί υποβολής 
καταγγελιών θα διατίθενται άμεσα εντός των κοινοτήτων σε γλώσσες και μορφές που 
θα είναι προσιτές για όλες τις ομάδες· ζητεί διαρκή πρόσβαση σε βασικές και σωτήριες 
υπηρεσίες υγείας στην Ουκρανία, καθώς και εγγυημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων, και, ειδικότερα, 
σε υπηρεσίες επείγουσας αντισύλληψης ή άμβλωσης για τους επιζώντες βιασμού· 
ενθαρρύνει την ταχεία ένταξη στις χώρες υποδοχής των γυναικών και των παιδιών που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία ή τις ένοπλες συγκρούσεις· 
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υπενθυμίζει τη δύσκολη κατάσταση και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά 
άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους και ένοπλες συγκρούσεις· τονίζει 
ότι τα διεμφυλικά άτομα των οποίων τα έγγραφα ταυτότητας δεν αντιστοιχούν στην 
ταυτότητά τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διέρχονται τα σύνορα και να 
διέρχονται από εσωτερικά σημεία ελέγχου και να μην αποκλείονται από τα μέτρα 
πολιτικής προστασίας· τονίζει ότι οι διεμφυλικοί πρόσφυγες αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
όσον αφορά την πρόσβαση σε ορμονικές θεραπείες· υπογραμμίζει ότι οι θεραπείες 
αυτές και άλλα ειδικά φάρμακα για διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα ταξινομούνται ως 
βασικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και, συνεπώς, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας·

10. τονίζει ότι η παρουσία και η συμβολή των γυναικών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 
καιρούς κρίσης· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών και την ανάγκη ίσης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών 
στην ηγεσία και στη λήψη αποφάσεων·

11. αναγνωρίζει το θάρρος και τη δύναμη των πολυάριθμων γυναικών στρατιωτών της 
Ουκρανίας, οι οποίες υπερασπίζονται τη χώρα τους και όλων των γυναικών της 
Ουκρανίας που παρέχουν στήριξη και βοήθεια επί τόπου, καθώς και εκείνων που 
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους· 
καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην 
αντίδρασή της στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας, αυξάνοντας τον ρόλο των γυναικών στην ανθρωπιστική βοήθεια και 
στις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις, στη μεταβατική δικαιοσύνη 
και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τη Ρωσία να λογοδοτήσει για 
όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των καταγγελιών για 
σεξουαλική βία και βιασμό· ζητεί την ανάληψη αποφασιστικής δράσης για τον 
τερματισμό της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου, για την προστασία και την 
υποστήριξη των θυμάτων και για την αύξηση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη· 
επαναβεβαιώνει την απόφαση 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών που αναφέρει ότι ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας συνιστούν 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή εγκλήματα πολέμου·

12. εκφράζει τη λύπη του για το εχθρικό καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και τη 
συνεχιζόμενη καταπίεση γυναικών και κοριτσιών σε πολλές χώρες του κόσμου· τονίζει 
ότι, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αυξηθεί δυσανάλογα στο Αφγανιστάν 
παρά τις αρχικές υποσχέσεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος των γυναικών και των 
κοριτσιών στην εργασία και στην εκπαίδευση· υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σημασία της 
εκπαίδευσης των κοριτσιών μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν· 
καταδικάζει το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν αποκλείουν συστηματικά τις γυναίκες και τα 
κορίτσια από τον δημόσιο βίο και την πολιτική συμμετοχή· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι η ΕΕ έχει αποκαταστήσει μια ελάχιστη παρουσία στην Καμπούλ 
διασφαλίζοντας την παροχή βοήθειας και δίνει προτεραιότητα στην άμεση συνεργασία 
με τον αφγανικό λαό, μεταξύ άλλων μέσω του Φόρουμ Γυναικών του Αφγανιστάν σε 
ηγετικές θέσεις, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει την εκπροσώπηση των 
γυναικών του Αφγανιστάν στα διεθνή φόρουμ·
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13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία και θλίψη για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, στις 16 
Σεπτεμβρίου μετά τον ξυλοδαρμό της από την αστυνομία «ηθών», με τη δικαιολογία 
ότι φορούσε χαλαρή χιτζάμπ· ζητά την ταχεία, αμερόληπτη και αποτελεσματική 
διερεύνηση από ανεξάρτητη αρμόδια αρχή· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι η ιρανική κυβέρνηση αντέδρασε με καταστολή και χρήση βίας εναντίον των 
ανθρώπων που διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα· 
εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχείς επιθέσεις κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της ορειβάτιδας Elnaz Rekabi, οι οποία 
εξαφανίστηκε μετά από πρόσφατο διαγωνισμό· καλεί όλες τις εθνικές αρχές να 
σταματήσουν να στοχοποιούν, να παρενοχλούν και να κρατούν γυναίκες που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της χιτζάμπ· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους 
διαδηλωτές στο Ιράν· επιβεβαιώνει εκ νέου το δικαίωμα των γυναικών σε ολόκληρο τον 
κόσμο στη σωματική αυτονομία και την ελευθερία της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επιλέγουν την ενδυμασία τους, χωρίς 
κρατική παρέμβαση, εξαναγκασμό και τον φόβο της βίας·

14. καταγγέλλει το γεγονός ότι η βία με βάση το φύλο είναι μία από τις πιο διαδεδομένες 
μορφές βίας στον κόσμο· επισημαίνει ότι η έμφυλη βία αποτελεί μορφή διακριτικής 
μεταχείρισης και παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και αποτέλεσμα 
των έμφυλων στερεοτύπων και των διαρθρωτικών και θεσμικών ανισοτήτων· 
υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής μιας έμφυλης, διατομεακής και 
θυματοκεντρικής προσέγγισης σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις κατά των 
γυναικών και τα επιβλαβή στερεότυπα από την προσχολική ηλικία, καθώς αυτά 
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην έμφυλη βία. 
καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές έμφυλης, σωματικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής και οικονομικής βίας, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας, 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της παρενοχλητικής 
παρακολούθησης, της ηθικής παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων, των παιδικών 
και καταναγκαστικών γάμων, της αναγκαστικής στείρωσης, της αναγκαστικής 
άμβλωσης, της γυναικοκτονίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων· καταδικάζει επίσης την βία για λόγους «τιμής» και τα εγκλήματα «τιμής», 
τον βιασμό ως όπλο κυριαρχίας και πολέμου, και την βία στον κυβερνοχώρο· 
υπογραμμίζει ότι όλες αυτές οι μορφές βίας συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για την αύξηση των γυναικοκτονιών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον 
κόσμο· καλεί την ΕΕ και τους παγκόσμιους παράγοντες να στοχεύσουν ειδικά σε αυτά 
τα θέματα· χαιρετίζει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες και τις επενδύσεις που 
καταβάλλει και πραγματοποιεί η ΕΕ από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της με στόχο 
την πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας·

15. τονίζει ότι οι επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημάτων βαρύνουν δυσανάλογα τους φτωχούς, και ιδίως τις γυναίκες σε όλη 
τους την πολυμορφία και τους νέους, καθώς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς και 
άλλες εξαρτώμενες από τους φυσικούς πόρους και/ή φτωχές κοινότητες, και καλεί την 
ΕΕ να δεσμευτεί να υιοθετήσει προοδευτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα φύλα με 
σκοπό τον μετασχηματισμό τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών δράσεων· 
καλεί την ΕΕ και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να αντιδρούν στις κρίσεις, και 
ιδιαίτερα στην σημερινή ενεργειακή και κλιματική κρίση, με ευαισθησία ως προς τα 
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φύλα, ενσωματώνοντας στην απόκρισή τους μια διατομεακή προοπτική, να 
εξασφαλίσουν την διάθεση και την εφαρμογή ειδικών κονδυλίων και μέτρων για τον 
σκοπό αυτό, και να εγγυηθούν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλη τους την 
πολυμορφία στα όργανα λήψης αποφάσεων σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο· 
επισημαίνει τις καταστροφικές πλημμύρες που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρόσφατα έπληξαν το Πακιστάν, αφήνοντας 
σχεδόν 8 εκατομμύρια εκτοπισμένους και περισσότερους από χίλιους νεκρούς, και 
τονίζει τον αυξημένο αντίκτυπό τους στις γυναίκες λόγω των υφιστάμενων ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων· σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες έχουν 14 φορές 
περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν σε περίπτωση φυσικής καταστροφής·

16. επισημαίνει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το πιο ολοκληρωμένο μέσο 
στην Ευρώπη για την καταπολέμηση συγκεκριμένων μορφών έμφυλης βίας· καλεί όλα 
τα υπόλοιπα κράτη μέλη να κυρώσουν πλήρως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η 
οποία αποτελεί βασικό μέσο για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που αντιμετωπίζει και 
αντιμετωπίζει όλες τις μορφές έμφυλης βίας και προσφέρει μηχανισμούς πρόληψης για 
τη μείωση του αριθμού των μελλοντικών θυμάτων· καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης· ενθαρρύνει τα κράτη εκτός ΕΕ να κυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, να βελτιώσουν τα δικαιώματα των γυναικών και να 
καταπολεμήσουν σθεναρά όλες τις μορφές έμφυλης βίας· καλεί την ΕΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τα κράτη να προσχωρήσουν 
στη Σύμβαση για την από κοινού καταπολέμηση και εξάλειψη της έμφυλης βίας· 
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· εκφράζει την ανησυχία του για την αποχώρηση της Τουρκίας 
από τη σύμβαση· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη 
ενσωμάτωση της Σύμβασης στη μελλοντική οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
βίας λόγω φύλου· ζητεί να προσδιοριστεί η βία με βάση το φύλο ως νέος τομέας 
εγκληματικότητας που απαριθμείται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. τονίζει 
την ανάγκη να παρέχονται στα θύματα αποτελεσματικές αποζημιώσεις και να 
θεσπιστούν κατάλληλες νομικές διατάξεις· ζητεί να χρησιμοποιείται η Σύμβαση ως 
ελάχιστο πρότυπο όσον αφορά την εξάλειψη της έμφυλης βίας σε ολόκληρο τον κόσμο·

17. καταδικάζει τις ενέργειες κινημάτων, καθεστώτων και θρησκειών που στρέφονται κατά 
της ισότητας των φύλων και κατά των γυναικών και επιτίθενται συστηματικά στα 
δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+· παροτρύνει την ΕΕ και τους 
παγκόσμιους παράγοντες να απορρίψουν κάθε περαιτέρω απόπειρα ανατροπής των 
οφελών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα, το δικαίωμα στην 
αυτοδιάθεση και τον πλήρη έλεγχο των σωμάτων τους· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι τα κινήματα κατά της ισότητας των φύλων στην ΕΕ χρηματοδοτούνται 
σε μεγάλο βαθμό από ξένους παράγοντες· ζητεί να αναλυθεί προσεκτικά το ζήτημα 
αυτό και να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα, καθώς και οι ξένες δωρεές, δεν θα 
χρηματοδοτούν οργανώσεις που στοχεύουν ενεργά στην ισότητα και προσπαθούν να 
περιορίσουν τα δικαιώματα των άλλων· εκφράζει την λύπη του για την οπισθοδρόμηση 
που παρατηρείται όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να ανανεώσει την στήριξή της εν 
προκειμένω, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, 
της κατάλληλης για την ηλικία, ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης βάσει 
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στοιχείων, της ολοκληρωμένης φροντίδας οικογενειακού προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης και της αμερόληπτης ενημέρωσης και της 
προγεννητικής, της γεννητικής και της μεταγεννητικής φροντίδας, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων με συνεκτικό τρόπο τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και να 
αναλάβουν αποτελεσματικές και συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της 
εναντίωσης στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων·

18. καλεί τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο και τις 
ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ +, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα και συχνά θύματα διακρίσεων και βίας, και να προλαμβάνουν, να διερευνούν 
και να τιμωρούν τις πράξεις βίας και τα εγκλήματα μίσους εναντίον τους· εκτιμά την 
αναγνώριση της ανάγκης προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ + στο σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων III· ζητεί την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους, 
διεμφυλικούς και μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της βίας, των διακρίσεων και 
του στιγματισμού κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+· καλεί τους παγκόσμιους παράγοντες να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ταυτότητα φύλου ή ο 
γενετήσιος προσανατολισμός δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη 
βάση για ποινικές κυρώσεις·

19. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ + και των ατόμων που δεν 
συμμορφώνονται με το φύλο, συμπεριλαμβανομένων του στιγματισμού, της αυθαίρετης 
κράτησης, των βασανιστηρίων, σωματικών και ψυχικών, των διώξεων και των 
δολοφονιών και της υποκίνησης σε βία εναντίον τους· ζητεί σεβασμό της σωματικής 
αυτονομίας όλων των ανθρώπων, ιδίως με την απαγόρευση του ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων μεσοφυλικών ατόμων, των επονομαζόμενων «θεραπειών 
μετατροπής» και της αναγκαστικής στείρωσης τρανς ατόμων ως προϋπόθεσης για να 
επιτύχουν νομική αναγνώριση του φύλου· επαναλαμβάνει ότι οι νόμοι για την 
αναγνώριση του φύλου θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έτσι πρέπει να καθιστούν την αναγνώριση φύλου 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή, διοικητική, ταχεία και βασισμένη στον 
αυτοπροσδιορισμό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διεμφυλικά άτομα και 
τα άτομα με πολυμορφία ως προς το φύλο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις 
και δυσκολίες όσον αφορά τη νομική αναγνώριση του φύλου· ζητεί να καταργηθεί η 
επιβλαβής πρακτική της στείρωσης, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται, ως 
προϋπόθεση για τη νομική αναγνώριση του φύλου·

20. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σε όλες τις 
εξωτερικές και εσωτερικές δράσεις τους, μεταξύ άλλων σε πολυμερή και διμερή 
φόρουμ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την παγκόσμια οπισθοδρόμηση όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 
συναφή δικαιώματα, μεταξύ άλλων στην ΕΕ· καταδικάζει έντονα την απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την απόφαση Roe κατά Wade, την 
απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου της Πολωνίας τον Οκτώβριο του 2020 και 
την πρόσφατη δρακόντεια απόφαση της ουγγρικής κυβέρνησης να αναγκάσει όσους 
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ζητούν άμβλωση να ακούσουν έναν εμβρυικό καρδιακό παλμό· ζητεί την άμεση 
ακύρωσή τους· καταδικάζει άλλες συνεχείς προσπάθειες στιγματισμού και μείωσης της 
πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη· καταδικάζει 
όλες τις απειλές, επιθέσεις και τιμωρίες ακτιβιστών που βοηθούν τις γυναίκες να έχουν 
πρόσβαση στην αντισύλληψη ή την άμβλωση· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί 
ηγετικό παράδειγμα με την ενσωμάτωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζει την ανάγκη παγκόσμιας στήριξης των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που προωθούν την ισότητα των φύλων και την αναπαραγωγική 
δικαιοσύνη·

21. ζητεί η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα να καταστούν 
αναπόσπαστο μέρος της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ΕΕ στον 
κόσμο. ζητεί καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και συναφών δικαιωμάτων, καθώς και, ειδικότερα, εξασφάλιση οικονομικά 
προσιτών και προσβάσιμων κέντρων υγείας που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
ολοκληρωμένου οικογενειακού προγραμματισμού, αντισύλληψης και αμερόληπτης 
ενημέρωσης, προγεννητικής φροντίδας, φροντίδας τοκετού και μεταγεννητικής 
φροντίδας, καθώς και φροντίδας για τον ιό HIV και πρόσβασης σε κατάλληλη για την 
ηλικία και τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τόσο εντός 
όσο και εκτός της ΕΕ· επαναβεβαιώνει ότι η άρνηση ποιοτικών και οικονομικά 
προσιτών ολοκληρωμένων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
συναφών δικαιωμάτων αποτελεί μορφή έμφυλης βίας· επισημαίνει ότι οι ακτιβιστές για 
τα δικαιώματα των γυναικών αντιμετωπίζουν παρενόχληση και βίαιες απειλές για τις 
ενέργειές τους, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· τονίζει την ανάγκη στήριξης των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα των οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των γυναικών, που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, ιδίως εντός 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, το έργο των οποίων εξακολουθεί να απειλείται από 
τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών·

22. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κλιμακούμενες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 
δικαστικών παρενοχλήσεων, εκστρατειών δυσφήμισης και εγκλημάτων μίσους· καλεί 
τους ηγέτες της ΕΕ να προωθήσουν και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+, και να τους 
προστατεύσουν από επιθέσεις και απειλές από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες· 
ζητεί την έγκριση και την εφαρμογή νόμων για την καταπολέμηση των στρατηγικών 
μηνύσεων κατά δημόσιας συμμετοχής (slapp), καθώς και την αποτελεσματική δίωξη 
συμπεριφορών που εισάγουν διακρίσεις και μηδενική ανοχή για τη ρητορική μίσους και 
τα εγκλήματα μίσους. υπογραμμίζει την έκκλησή του να λάβει υπόψη η ΕΕ τις ειδικές 
ανά φύλο απειλές, ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπερασπίστριες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εγγυηθούν την 
πρόσβασή τους σε ειδικούς μηχανισμούς προστασίας, καθώς και να παράσχουν 
πολιτική και αυξημένη άμεση χρηματοδοτική στήριξη· καταδικάζει όλες τις απειλές, 
επιθέσεις και τιμωρίες σε βάρος ακτιβιστών που βοηθούν τις γυναίκες να έχουν 
πρόσβαση στην άμβλωση ή την αντισύλληψη· τονίζει την ανάγκη στήριξης των 
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οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και ιδίως της αναπαραγωγικής δικαιοσύνης·

23. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις κατά των γυναικών και τα 
επιβλαβή στερεότυπα από την προσχολική ηλικία μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης· 
υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι σημαντική για την απόκτηση 
δεξιοτήτων, αξιοπρεπούς εργασίας και θέσεων εργασίας του μέλλοντος, καθώς και για 
την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων, μεταξύ άλλων, σε κατά 
παράδοση ανδροκρατούμενους τομείς· υπενθυμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας αποτελούν προϋπόθεση για να 
διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα μπορούν να ασκούν στο ακέραιο τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους· ζητεί την προώθηση και την ενθάρρυνση της μάθησης 
στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών από μικρή ηλικία, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες 
δεν θα βρίσκονται άδικα σε μειονεκτική θέση όταν αναζητούν αργότερα εργασία στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα· καλεί γενικότερα την ΕΕ να προωθήσει ίσες ευκαιρίες 
πρόσβασης στην εκπαίδευση σε ολόκληρο τον κόσμο· παροτρύνει έντονα την ΕΕ, 
μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), να 
αντιμετωπίσει την απαράδεκτη άρνηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών, η οποία 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών·

24. τονίζει ότι η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δικαιώματος στην υγεία 
και την ευημερία και ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα ζητήματα 
ψυχικής υγείας επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες. τονίζει τη σημασία της 
υιοθέτησης μιας ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση του φύλου προσέγγισης 
όσον αφορά την έρευνα και τη θεραπεία στον τομέα των ασθενειών ψυχικής υγείας, 
καθώς και της ενσωμάτωσης της ψυχικής υγείας εν γένει, καθώς και τη σημασία της 
υιοθέτησης αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας που θα στοχεύουν στα 
στερεότυπα που αφορούν την ψυχική υγεία. ζητεί τη συλλογή και την ανάλυση 
χωριστών ανά φύλο δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
να γεφυρωθούν οι ανισότητες που χαρακτηρίζουν την ποιότητα της θεραπείας που 
παρέχεται σε άνδρες και γυναίκες, με παράλληλο σεβασμό των βασικών αρχών της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και με σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας· υπενθυμίζει ότι η 
μεταγενέστερη διάγνωση, η ανεπαρκής θεραπεία και η ελλιπής συμμετοχή των 
γυναικών στις μελέτες αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα που παρεμποδίζουν την 
πρόσβαση των γυναικών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.



PE735.679v03-00 16/17 AD\1266374EL.docx

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 25.10.2022

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

28
2
3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert 
Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Maria da Graça Carvalho, 
Margarita de la Pisa Carrión, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, 
Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Eugenia 
Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Gwendoline Delbos-Corfield, Lena Düpont, Pierrette Herzberger-
Fofana, Aušra Maldeikienė, Kira Marie Peter-Hansen, Susana Solís 
Pérez

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 
του Κανονισμού) παρόντες κατά την 
τελική ψηφοφορία

Jakop G. Dalunde, Martin Hojsík, Johan Nissinen



AD\1266374EL.docx 17/17 PE735.679v03-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28 +
ECR Johan Nissinen

PPE Isabella Adinolfi, Maria da Graça Carvalho, Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

RENEW Martin Hojsík, Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Irène 
Tolleret

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Evelyn Regner

THE LEFT Eugenia Rodríguez Palop

VERTS/ALE Jakop G. Dalunde, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Kira Marie Peter-Hansen, 
Sylwia Spurek

2 -
ECR Margarita de la Pisa Carrión

ID Christine Anderson

3 0
ECR Andżelika Anna Możdżanowska

ID Simona Baldassarre, Annika Bruna

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


