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Τροπολογία 1
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 
για το εμπόριο και την οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών στο πλαίσιο 
της υπουργικής διάσκεψης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ) που διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες 
τον Δεκέμβριο 2017,

Or. en

Τροπολογία 2
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3
Έλενα Κουντουρά
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού 
οργανωμένου εγκλήματος (2000) και τα 
σχετικά πρωτόκολλα, και ιδίως το 
πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή 
και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, 
ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών (2000),

Or. en

Τροπολογία 4
Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την προαγωγή και προστασία 
της άσκησης όλων των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων από λεσβίες, 
ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, 
διεμφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα 
(ΛΟΑΔΔ) που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουνίου 
2013,

Or. en

Τροπολογία 5
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κατάλογο 
δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΔ, 
ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 
2015,

Or. en

Τροπολογία 6
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της 
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
της 5ης Μαρτίου 2020 (COM(2020)0152),

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 7
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές του Συμβουλίου για την 
προαγωγή και προστασία της άσκησης 
όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από 
λεσβίες, ομοφυλόφιλους και 
αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά 
πρόσωπα (ΛΟΑΔΔ), της 24ης Ιουνίου 
2013,

Or. en
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Τροπολογία 8
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία 
ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight»,

Or. en

Τροπολογία 9
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της ισότητας γυναικών και ανδρών 
αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως 
εκ τούτου, η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου θα πρέπει να εφαρμόζεται και 
να εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να 
ζουν ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 10
Pernille Weiss, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να 
ζουν ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και 
κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· συνεπώς, η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 
οριζόντια ένταξη της συγκεκριμένης 
αρχής στις πολιτικές, τα μέτρα και τις 
δράσεις της ΕΕ ούτως ώστε να 
επιτευχθεί και να ενισχυθεί ισότητα στην 
πράξη και να επιτευχθεί βιώσιμη 
ανάπτυξη και ως εκ τούτου, η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα 
πρέπει να εφαρμόζεται και να εντάσσεται 
σε όλες τις ενωσιακές δραστηριότητες και 
πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, 
εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης 
γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, όπως κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θα μπορούν 
να ζουν ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 11
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν 
ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ που 
κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως 
εκ τούτου, η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου θα πρέπει να εφαρμόζεται και 
να εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής και ικανότητας, θα 
μπορούν να ζουν ειρηνικά, να 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν 
ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι 
άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής και 
ικανότητας, θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, 
να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους·
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Or. fr

Τροπολογία 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν 
ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας και της συμπληρωματικότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, με τις 
αντίστοιχες διαφορές τους, αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν 
ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Or. fr

Τροπολογία 14
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να προωθείται από όλα τα 
κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ, με την ουσιαστική στήριξη των 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να 
ζουν ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

κρατών μελών, θα πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι 
άνθρωποι θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, να 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους·

Or. it

Τροπολογία 15
Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν 
ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, φυλής και ικανότητας, 
θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, να 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 16
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν 
ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να εφαρμόζεται και να 
εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές 
δραστηριότητες και πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου 
όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, φυλής και ικανότητας, 
θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, να 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 17
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο του πέμπτου στόχου των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) επιδιώκεται 
η επίτευξη ισότητας των φύλων και η 
χειραφέτηση όλων των γυναικών και των 
κοριτσιών παγκοσμίως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι καμία στρατηγική ανάπτυξης 
δεν μπορεί να αποβεί αποτελεσματική αν 
οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν 
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ αρ. 5 
πρέπει να ενσωματωθεί οριζόντια στους 
διάφορους τομείς πολιτικής στους 
οποίους η ΕΕ έχει αρμοδιότητα δράσης·

Or. en
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Τροπολογία 18
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η εξωτερική πολιτική να 
εστιάζει με αποτελεσματικό τρόπο στα 
συμφέροντα της ΕΕ και όχι σε 
ιδεολογικές πολιτικές·

Or. es

Τροπολογία 19
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επίτευξη της ισότητας των φύλων έως το 
2030 απαιτεί πλήρη ευαισθητοποίηση και 
ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ και των 
κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι κάτι τέτοιο περιλαμβάνει προώθηση 
της πλήρους άσκησης όλων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, της ισότητας 
των φύλων, καθώς και την ενδυνάμωση 
των γυναικών και των κοριτσιών και την 
προώθηση της θέσης τους κατά 
προτεραιότητα σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και δράσης· λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός ότι το σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για θέματα φύλου (GAP ΙΙ) αποτελεί 
βασικό εργαλείο για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων και πρέπει να 
διαφυλάσσεται από κάθε υποβάθμιση, και 
αφετέρου ότι η πρόοδος πρέπει να 
επισπευσθεί·
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Or. en

Τροπολογία 20
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται 
ιδιαίτερα από τη βία, τη φτώχεια, τις 
ένοπλες συγκρούσεις και τις επιπτώσεις 
της κλιματικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν 
θα οδηγήσει σε ειρήνη·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 21
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια και τις ένοπλες 
συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει παγκοσμίως αυξανόμενη τάση 
προς τον αυταρχισμό και αυξανόμενος 
αριθμός ισλαμικών φονταμενταλιστικών 
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αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν 
θα οδηγήσει σε ειρήνη·

ομάδων, φαινόμενα αμφότερα τα οποία 
είναι προφανές ότι συνδέονται με την 
εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν 
θα οδηγήσει σε ειρήνη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +·

Or. fr

Τροπολογία 23
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
και ότι η χειραφέτησή τους είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση των εν 
λόγω ζητημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει παγκοσμίως αυξανόμενη τάση 
προς τον αυταρχισμό και αυξανόμενος 
αριθμός φονταμενταλιστικών ομάδων, 
φαινόμενα αμφότερα τα οποία είναι 
προφανές ότι συνδέονται με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 24
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκηςκαι των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
καθώς και άλλων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
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ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, οι οποίες 
σχετίζονται κυρίως με το ριζοσπαστικό 
Ισλάμ, φαινόμενα αμφότερα τα οποία είναι 
προφανές ότι συνδέονται με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Or. fr

Τροπολογία 26
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική 
βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες συγκρούσεις 
και τις επιπτώσεις της κλιματικής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 27
Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει παγκοσμίως αυξανόμενη τάση 
προς τον αυταρχισμό και αυξανόμενος 
αριθμός φονταμενταλιστικών ομάδων, 
φαινόμενα αμφότερα τα οποία είναι 
προφανές ότι συνδέονται με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αντίληψη για 
την ασφάλεια που επικεντρώνεται στα 
κράτη και όχι στους ανθρώπους είναι 
προβληματική και δεν θα οδηγήσει σε 
ειρήνη·
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ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 28
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν 
θα οδηγήσει σε ειρήνη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και την κλιματική αλλαγή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μελέτες 
που τονίζουν την αυξανόμενη εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και των 
λεσβιών, ομοφυλόφιλων και 
αμφιφυλόφιλων, τρανς, κουίρ, ιντερσεξ 
ατόμων (ΛΟΑΤΚΙ+)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ προστατεύονται 
από το ισχύον διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι «Κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ για τους ΛΟΑΔΔ» διασφαλίζουν 
την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των προσώπων ΛΟΑΔΔ·

Or. en

Τροπολογία 29
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες 
συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της 
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κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους 
ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
οδηγήσει σε ειρήνη·

κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παγκοσμίως αυξανόμενη τάση προς τον 
αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 
φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα 
αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι 
συνδέονται με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε αντίληψη για την 
ασφάλεια που επικεντρώνεται στα κράτη 
και όχι στους ανθρώπους είναι 
προβληματική και δεν θα οδηγήσει σε 
ειρήνη·

Or. fr

Τροπολογία 30
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες 
και οι γυναίκες επηρεάζονται 
διαφορετικά από καταστάσεις 
συγκρούσεων, από τις καταστάσεις μετά 
από συγκρούσεις και από τις καταστάσεις 
αστάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα αλλά και 
φορείς θετικής αλλαγής, που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή 
και επίλυση των συγκρούσεων, στην 
οικοδόμηση της ειρήνης, στις 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και στην 
ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθεί 
ιδιαιτέρως υπόψη η ουσιαστική 
συμμετοχή των γυναικών και των 
κοριτσιών στην πρόληψη των 
συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της 
ειρήνης και στην επίλυση των 
συγκρούσεων, καθώς και στην 
οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των 
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τοπικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 31
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη τη 
σεξουαλική και έμφυλη βία κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών 
παραδόσεων, όπως οι γάμοι ανηλίκων και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων· την ανεπαρκή 
πρόσβαση σε βασικούς τομείς και 
βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, π.χ. υγεία, 
εκπαίδευση, καθαρό νερό, αποχέτευση 
και διατροφή· την περιορισμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και σε συναφή 
δικαιώματα· ότι η άνιση συμμετοχή σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, 
καθώς και σε διαδικασίες λήψης 
πολιτικών αποφάσεων και ειρηνευτικές 
διαδικασίες αποτελούν παράγοντες που 
οδηγούν σε διακρίσεις και 
περιθωριοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 32
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
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εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας η οποία δεν εκπροσωπεί τα 
δικαιώματα των γυναικών, των 
κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και 
δεν αντιμετωπίζει υφιστάμενες αδικίες 
ενισχύει περαιτέρω τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όποιος θέλει να 
θέσει τέλος στις αδικίες αυτές πρέπει να 
αναγνωρίσει την έλλειψη ισορροπίας 
δυνάμεων μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 33
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση 
συμμετοχή των γυναικών στις 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αυξάνει 
τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της 
ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 34
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάλυση ως προς το φύλο και η διάσταση 
του φύλου αποτελούν θεμέλιο για την 
αποτελεσματική και βιώσιμη πρόληψη 
των συγκρούσεων, τη σταθερότητα, την 
οικοδόμηση της ειρήνης, την 
ανοικοδόμηση μετά την επίλυση 
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συγκρούσεων, τη διακυβέρνηση και τη 
δημιουργία θεσμικών δομών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυρίαρχο 
αφήγημα όσον αφορά τις γυναίκες και τα 
κορίτσια χαρακτηρίζεται από 
θυματοποίηση, γεγονός που στερεί από 
τις γυναίκες και τα κορίτσια τη 
δυνατότητα αυτενέργειας και εξαλείφει 
την ικανότητά τους να αποτελούν φορείς 
αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και 
περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή των 
γυναικών και των κοριτσιών σε 
ειρηνευτικές διαδικασίες διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 
βιωσιμότητας και της επιτυχίας της, 
δεδομένου ότι θέτουν προς συζήτηση 
ζητήματα όπως η πολιτική μεταρρύθμιση 
και η εφαρμογή της, η καταπολέμηση 
κοινωνικών ανισοτήτων κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 35
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια ενδέχεται να 
βιώσουν διαφορετικές μορφές 
διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 
στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως είναι 
πιθανό να υποστεί σωματική και 
σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή 
της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 
εκατομμύρια κορίτσια ετησίως 
εξαναγκάζονται σε πρόωρο γάμο·

Or. en
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Τροπολογία 36
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες 
γυναικών της κοινωνίας των πολιτών και 
ακτιβιστές διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην προώθηση του θεματολογίου για την 
ειρήνη και την ασφάλεια, και η 
συμμετοχή τους είναι απαραίτητη για τη 
συνεκτίμηση ζητημάτων που αφορούν 
την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 37
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάλυση ως προς το φύλο και η διάσταση 
του φύλου αποτελούν θεμέλιο για την 
αποτελεσματική και διαρκή πρόληψη, τη 
σταθερότητα, την οικοδόμηση της 
ειρήνης, την ανοικοδόμηση μετά την 
επίλυση συγκρούσεων, τη διακυβέρνηση 
και τη δημιουργία θεσμικών δομών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυρίαρχο 
αφήγημα όσον αφορά τις γυναίκες και τα 
κορίτσια χαρακτηρίζεται από 
θυματοποίηση, γεγονός που στερεί από 
τις γυναίκες και τα κορίτσια τη 
δυνατότητα αυτενέργειας και εξαλείφει 
την ικανότητά τους να αποτελούν φορείς 
αλλαγής, ενώ όλο και περισσότερα 
αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
η συμμετοχή των γυναικών σε 
ειρηνευτικές διαδικασίες διαδραματίζει 
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σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 
βιωσιμότητας και της επιτυχίας της, 
δεδομένου ότι θέτουν προς συζήτηση 
ζητήματα όπως η πολιτική 
μεταρρύθμιση, η εφαρμογή και οι 
κοινωνικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 38
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κορίτσια βρίσκονται σε δυσανάλογα 
μειονεκτική θέση λόγω του φύλου και της 
ηλικίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κορίτσια πρόσφυγες και μετανάστριες 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προστασία των κοριτσιών 
από τη βία, τις διακρίσεις, καθώς και η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
ενημέρωση και τις υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την πλήρη άσκηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 39
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σημερινά κορίτσια θα είναι εκείνα που θα 
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αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των 
μελλοντικών συγκρούσεων και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και 
στην περίπτωση παρατεταμένων 
συγκρούσεων, είναι εκείνα που θα 
μεγαλώσουν σε μακροχρόνιες 
καταστροφικές συνθήκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κορίτσια έχουν ειδικές 
ανάγκες και αντιμετωπίζουν ειδικές 
προκλήσεις διαφορετικές από εκείνες των 
ενήλικων γυναικών, τις οποίες συχνά δεν 
αναγνωρίζουν οι ευρύτερες κατηγορίες 
των «παιδιών» ή των «γυναικών»·

Or. en

Τροπολογία 40
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς 
και το Μεξικό θέσπισαν πρόσφατα και 
εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση 
μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των 
φύλων, να προστατεύονται και να 
προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών και άλλων παραδοσιακά 
περιθωριοποιημένων ομάδων· δεύτερον, 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβασή τους στους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και 
τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα· 
τρίτον, διαθέτει σημαντικούς πόρους για 
την επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη 

διαγράφεται
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ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών 
ισχύος σε όλα τα επίπεδα επιρροής του· 
και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Or. es

Τροπολογία 41
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς 
και το Μεξικό θέσπισαν πρόσφατα και 
εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση 
μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των 
φύλων, να προστατεύονται και να 
προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών και άλλων παραδοσιακά 
περιθωριοποιημένων ομάδων· δεύτερον, 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβασή τους στους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και 
τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα· 
τρίτον, διαθέτει σημαντικούς πόρους για 
την επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη 
ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών 
ισχύος σε όλα τα επίπεδα επιρροής του· 
και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές 

διαγράφεται
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των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 42
Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς 
και το Μεξικό θέσπισαν πρόσφατα και 
εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση 
μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των 
φύλων, να προστατεύονται και να 
προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών και άλλων παραδοσιακά 
περιθωριοποιημένων ομάδων· δεύτερον, 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβασή τους στους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και 
τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα· 
τρίτον, διαθέτει σημαντικούς πόρους για 
την επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη 
ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών 
ισχύος σε όλα τα επίπεδα επιρροής του· 
και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

διαγράφεται
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μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 43
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς 
και το Μεξικό θέσπισαν πρόσφατα και 
εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση 
μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των 
φύλων, να προστατεύονται και να 
προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών και άλλων παραδοσιακά 
περιθωριοποιημένων ομάδων· δεύτερον, 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβασή τους στους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και 
τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα· 
τρίτον, διαθέτει σημαντικούς πόρους για 
την επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη 
ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών 
ισχύος σε όλα τα επίπεδα επιρροής του· 
και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 

Γ. διαγράφεται
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αυτών·

Or. en

Τροπολογία 44
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς και 
το Μεξικό θέσπισαν πρόσφατα και 
εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση 
μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των 
φύλων, να προστατεύονται και να 
προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών και άλλων παραδοσιακά 
περιθωριοποιημένων ομάδων· δεύτερον, 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβασή τους στους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και τη 
συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα· τρίτον, 
διαθέτει σημαντικούς πόρους για την 
επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη 
ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών 
ισχύος σε όλα τα επίπεδα επιρροής του· 
και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς και 
το Μεξικό θέσπισαν πρόσφατα και 
εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση 
μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, να προστατεύονται 
και να προάγονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών και άλλων 
παραδοσιακά περιθωριοποιημένων 
ομάδων· δεύτερον, έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβασή τους 
στους κοινωνικούς, οικονομικούς και 
πολιτικούς πόρους και τη συμμετοχή τους 
σε όλα τα επίπεδα· και, τέλος, 
ενημερώνεται από τις φωνές των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Or. it
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Τροπολογία 45
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς και 
το Μεξικό θέσπισαν πρόσφατα και 
εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση 
μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των 
φύλων, να προστατεύονται και να 
προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών και άλλων παραδοσιακά 
περιθωριοποιημένων ομάδων· δεύτερον, 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβασή τους στους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και τη 
συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα· τρίτον, 
διαθέτει σημαντικούς πόρους για την 
επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη 
ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών 
ισχύος σε όλα τα επίπεδα επιρροής του· 
και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες 
όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς και 
το Μεξικό θέσπισαν και εφαρμόζουν 
πλαίσια για την προώθηση μιας 
φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική 
αυτού του είδους αμφισβητεί την 
υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει 
ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και 
κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να 
δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των 
φύλων, να προστατεύονται και να 
προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών και άλλων παραδοσιακά 
περιθωριοποιημένων ομάδων· δεύτερον, 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη 
πρόσβασή τους στους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και τη 
συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα· τρίτον, 
διαθέτει σημαντικούς πόρους για την 
επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη 
ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών 
ισχύος σε όλα τα επίπεδα επιρροής του· 
και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
μελλοντική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 46
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Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή 
εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία, το 
Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Γερμανία 
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
καταστήσουν την ισότητα των φύλων 
προτεραιότητα της εξωτερικής τους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των 
φύλων σε μία από τις βασικές της 
προτεραιότητες σε όλους τους τομείς 
πολιτικής·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 47
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή 
εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία, το 
Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Γερμανία 
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
καταστήσουν την ισότητα των φύλων 
προτεραιότητα της εξωτερικής τους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των 
φύλων σε μία από τις βασικές της 
προτεραιότητες σε όλους τους τομείς 
πολιτικής·

διαγράφεται



PE650.560v01-00 32/165 AM\1203796EL.docx

EL
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Τροπολογία 48
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή 
εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία, το 
Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Γερμανία 
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
καταστήσουν την ισότητα των φύλων 
προτεραιότητα της εξωτερικής τους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των 
φύλων σε μία από τις βασικές της 
προτεραιότητες σε όλους τους τομείς 
πολιτικής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των 
φύλων σε μία από τις βασικές της 
προτεραιότητες σε όλους τους τομείς 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 49
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή 
εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία, το 
Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Γερμανία 
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
καταστήσουν την ισότητα των φύλων 
προτεραιότητα της εξωτερικής τους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή 
εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία, το 
Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Γερμανία 
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
καταστήσουν την ισότητα των φύλων 
προτεραιότητα της εξωτερικής τους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
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Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των 
φύλων σε μία από τις βασικές της 
προτεραιότητες σε όλους τους τομείς 
πολιτικής·

Επιτροπή έχει ανακοινώσει την πρόθεσή 
της να αναγάγει την ισότητα των φύλων σε 
μία από τις βασικές της προτεραιότητες σε 
όλους τους τομείς πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 50
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή 
εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία, το 
Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Γερμανία 
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
καταστήσουν την ισότητα των φύλων 
προτεραιότητα της εξωτερικής τους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των 
φύλων σε μία από τις βασικές της 
προτεραιότητες σε όλους τους τομείς 
πολιτικής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή 
εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η 
Κύπρος και η Γερμανία ανακοίνωσαν την 
πρόθεσή τους να καταστήσουν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 
προτεραιότητα της εξωτερικής τους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε μία από 
τις βασικές της προτεραιότητες σε όλους 
τους τομείς πολιτικής·

Or. it

Τροπολογία 51
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 
σηματοδοτεί σημαντικές επετείους των 
πλαισίων για τα δικαιώματα των 
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γυναικών και την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων της Διακήρυξης 
και της Πλατφόρμας Δράσης του 
Πεκίνου του 1995 και της απόφασης 1325 
(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 52
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για 
θέματα ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική 
πρόοδο όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ 
για το θεματολόγιο ΓΕΑ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 53
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα 
ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το 
θεματολόγιο ΓΕΑ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα 
ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το 
θεματολόγιο ΓΕΑ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι παρά το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
θέματα ΓΕΑ που εγκρίθηκε το 2019 για 
την εφαρμογή της συγκεκριμένης 
στρατηγικής προσέγγισης, η μετατροπή 
αυτής της πολιτικής δέσμευσης σε δράση 
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εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μέλη του 
προσωπικού της ΕΕ εξακολουθούν να 
μην έχουν ενσωματώσει τα θέματα ΓΕΑ 
στην εργασία τους, ενώ επικρατεί η 
άποψη ότι το συγκεκριμένο θεματολόγιο 
μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διακριτική 
τους ευχέρεια και με στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των 
αποστολών, όχι όμως ως καθαυτός 
τρόπος διασφάλισης των δικαιωμάτων 
των γυναικών και της ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 54
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα 
ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το 
θεματολόγιο ΓΕΑ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για 
θέματα γυναικών, ασφάλειας και ειρήνης 
(ΓΕΑ) δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις, 
καθώς και στην ανάγκη για συμμετοχή, 
προστασία και στήριξη των γυναικών 
των και κοριτσιών προκειμένου να 
επιτευχθεί διαρκής ειρήνη και ασφάλεια 
ως εγγενείς συνιστώσες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της βιώσιμης 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα 
ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το 
θεματολόγιο ΓΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 55
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Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα 
ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το 
θεματολόγιο ΓΕΑ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα 
ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το 
θεματολόγιο ΓΕΑ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας στο 
πλαίσιο συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 56
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες 
συγκρούσεις και ο πόλεμος έχουν 
δυσανάλογο αντίκτυπο στους αμάχους, 
ιδίως στις γυναίκες και τα παιδιά, και 
θέτουν τις γυναίκες σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο οικονομικής και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής 
εργασίας, εκτοπισμού, κράτησης και 
σεξουαλικής βίας, όπως ο βιασμός· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και 
η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην 
ειρηνευτική διαδικασία είναι σημαντική 
για την πρόληψη των συγκρούσεων και 
την οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και 
για την πρόληψη κάθε μορφής βίας, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, παρόλο που οι γυναίκες 
διαδραματίζουν τόσο αποφασιστικό ρόλο 
στη διαρκή ειρήνη, αποτέλεσαν μόλις το 
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13% των διαπραγματευτών σε 
σημαντικές ειρηνευτικές διαδικασίες 
κατά την περίοδο 1992-2018, μόλις το 4% 
των υπογραφόντων και μόλις το 3% των 
διαμεσολαβητών·

Or. en

Τροπολογία 57
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχικό 
ενωσιακό σχέδιο δράσης Ι για θέματα 
φύλου (2010-2015) (GAP I) επέφερε 
κάποια πρόοδο, χαρακτηρίστηκε όμως 
και από ορισμένες αδυναμίες: 
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, απουσία 
προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, ελλιπής κατανόηση 
του πλαισίου ισότητας των φύλων από τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ, απουσία 
δέσμευσης από την ηγεσία της ΕΕ και 
έλλειψη θεσμικής αρχιτεκτονικής και 
κινήτρων για την κινητοποίηση και την 
επαρκή υποστήριξη του προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 58
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διεθνείς σχέσεις αποτελούν κυρίως 
προνόμιο των κυρίαρχων κρατών και ότι 
η ελευθερία τους σε αυτό τον τομέα δεν 
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πρέπει να υπονομεύεται·

Or. fr

Τροπολογία 59
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά έμφυλο έγκλημα, 
δεδομένου ότι επηρεάζει δυσανάλογα τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, ομάδες 
ιδιαίτερα ευάλωτες στην εμπορία με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), οι 
γυναίκες και τα κορίτσια 
αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα 
του συνολικού αριθμού των 
εντοπισθέντων θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, ενώ τα τρία τέταρτα των εν 
λόγω γυναικών και κοριτσιών έχουν πέσει 
θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο 
μικρότερος αριθμός δράσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του GAP II 
αφορούσαν την καταπολέμηση της 
εμπορίας γυναικών και κοριτσιών για 
κάθε μορφή εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτός ήταν ο μόνος στόχος για 
τον οποίο ο αριθμός των δράσεων που 
υποβλήθηκαν μειώθηκε σε σύγκριση με 
το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται έλλειψη επαρκούς 
νομοθεσίας για την ποινικοποίηση και 
την αποτελεσματική καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων σε πολλές χώρες ανά 
τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διάσταση του φύλου στην εμπορία 
ανθρώπων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
σε περιβάλλοντα συγκρούσεων και 
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μετασυγκρουσιακά περιβάλλοντα, 
δεδομένου ότι επηρεάζει με διαφορετικό 
τρόπο άντρες και γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 60
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
σχέδιο δράσης ΙΙ για θέματα φύλου 2016-
2020 (GAP II) προέκυψε από συστάσεις 
του Κοινοβουλίου με έμφαση στην αλλαγή 
της θεσμικής νοοτροπίας της ΕΕ σε 
επίπεδα κεντρικής διοίκησης και 
αντιπροσωπειών προκειμένου να επέλθει 
συστημική αλλαγή στον τρόπο με τον 
οποίο η ΕΕ προσεγγίζει την αρχή της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
καθώς και στη μεταμόρφωση της ζωής 
των γυναικών και των κοριτσιών μέσα 
από τέσσερις κομβικούς τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις 
κομβικοί τομείς που δημιουργήθηκαν 
εντός του GAP II είναι οι εξής: 
διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής 
ακεραιότητας κοριτσιών και γυναικών· 
προώθηση των κοινωνικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων και της 
χειραφέτησης κοριτσιών και γυναικών· 
ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής 
κοριτσιών και γυναικών· και οριζόντιος 
πυλώνας σχετικά με την αλλαγή της 
θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με στόχο την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 61
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της 
ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
επιτυχημένη εφαρμογή και αξιολόγηση 
του σχεδίου δράσης ΙΙ για θέματα φύλου 
(GAP II) προκειμένου να προταθούν 
δράσεις για ένα βελτιωμένο μελλοντικό 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης για θέματα 
φύλου (ένα νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης 
ΙΙΙ για θέματα φύλου το 2020)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλόδοξοι 
στόχοι για την ισότητα των φύλων εντός 
του GAP III θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
άλλες διαστάσεις, όπως η ηλικία και η 
αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστούν 
θετικά συνδυαστικά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 62
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά η 
εφαρμογή του εξακολουθεί να εμφανίζει 
ορισμένες αδυναμίες, όπως περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής, απουσία 
προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, απουσία δέσμευσης 
από τους ηγέτες της ΕΕ και έλλειψη 

διαγράφεται
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θεσμικής αρχιτεκτονικής και κινήτρων 
για την κινητοποίηση και την επαρκή 
υποστήριξη του προσωπικού·

Or. es

Τροπολογία 63
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά η 
εφαρμογή του εξακολουθεί να εμφανίζει 
ορισμένες αδυναμίες, όπως περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής, απουσία 
προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, απουσία δέσμευσης 
από τους ηγέτες της ΕΕ και έλλειψη 
θεσμικής αρχιτεκτονικής και κινήτρων 
για την κινητοποίηση και την επαρκή 
υποστήριξη του προσωπικού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με ορισμένες 
θετικές τάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υφίστανται επίσης ορισμένες προκλήσεις 
όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και 
την υλοποίηση των βασικών 
προτεραιοτήτων και των ΣΒΑ που 
συνδέονται με το φύλο, και την 
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης 
όλων των στόχων, καθώς και όσον αφορά 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στον πολιτικό διάλογο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής 
σημασίας η ανάληψη ακόμα μεγαλύτερης 
δέσμευσης από τους ηγέτες της ΕΕ για την 
επίτευξη απτών αποτελεσμάτων όσον 
αφορά την ενίσχυση της ισότητας των 
φύλων παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αποτελεσματική χρήση των 
υφιστάμενων και των μελλοντικών 
ενωσιακών πόρων με προϋπολογισμό που 
συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ιδίως σε 
περιόδους προκλήσεων ενόψει του 
επόμενου ΠΔΠ, των δημοσιονομικών 
περιορισμών και των επιπτώσεων της 
κρίσης εξαιτίας της νόσου COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 64
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά η 
εφαρμογή του εξακολουθεί να εμφανίζει 
ορισμένες αδυναμίες, όπως περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής, απουσία 
προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, απουσία δέσμευσης 
από τους ηγέτες της ΕΕ και έλλειψη 
θεσμικής αρχιτεκτονικής και κινήτρων 
για την κινητοποίηση και την επαρκή 
υποστήριξη του προσωπικού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις της 
ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 65
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά η 
εφαρμογή του εξακολουθεί να εμφανίζει 
ορισμένες αδυναμίες, όπως περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής, απουσία 
προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, απουσία δέσμευσης 
από τους ηγέτες της ΕΕ και έλλειψη 
θεσμικής αρχιτεκτονικής και κινήτρων για 
την κινητοποίηση και την επαρκή 
υποστήριξη του προσωπικού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά η 
εφαρμογή του εξακολουθεί να εμφανίζει 
ορισμένες αδυναμίες, όπως ανεπαρκή 
νομική βάση, περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής, απουσία προϋπολογισμού που 
συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, 
προκλήσεις όσον αφορά την ακρίβεια των 
εκθέσεων και τα ποιοτικά δεδομένα, 
απουσία ευθυγράμμισης χρονικού 
πλαισίου μεταξύ των κύκλων 
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προγραμματισμού και προϋπολογισμού, 
απουσία δέσμευσης από τους ηγέτες της 
ΕΕ και έλλειψη θεσμικής αρχιτεκτονικής, 
επαρκούς κατάρτισης και κινήτρων για 
την κινητοποίηση και την επαρκή 
υποστήριξη του προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά η 
εφαρμογή του εξακολουθεί να εμφανίζει 
ορισμένες αδυναμίες, όπως περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής, απουσία 
προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, απουσία δέσμευσης 
από τους ηγέτες της ΕΕ και έλλειψη 
θεσμικής αρχιτεκτονικής και κινήτρων 
για την κινητοποίηση και την επαρκή 
υποστήριξη του προσωπικού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προώθηση της ισότητας των φύλων 
υπονομεύεται σοβαρά, σε καθημερινή 
βάση, από τη διάδοση των ισλαμικών 
αρχών τόσο σε κοινωνικό όσο και σε 
κοινωνιακό επίπεδο, στις κοινωνίες όπου 
το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία, αλλά 
και στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με μαζικά κύματα 
μετανάστευσης που θέτουν σε κίνδυνο τα 
θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού·

Or. fr

Τροπολογία 67
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ 
έχει θέσει ως στόχο την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στο 85 % του 
συνόλου των νέων πρωτοβουλιών της ΕΕ 

διαγράφεται
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έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, το 
2018 μόνο το 55 έως 68 % των νέων 
προγραμμάτων ενσωμάτωσαν τη 
διάσταση του φύλου·

Or. es

Τροπολογία 68
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αντιπροσωπείες και οι αποστολές της ΕΕ 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον 
αφορά την εφαρμογή του GAP II σε 
χώρες εταίρους, και ότι οι ηγετικές 
ικανότητες και οι γνώσεις των 
επικεφαλής και του προσωπικού των 
αντιπροσωπειών και των αποστολών 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διασφάλιση της επιτυχημένης εφαρμογής 
του GAP II· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συνιστάται η πρόσβαση περισσότερων 
γυναικών σε ηγετικές και διοικητικές 
θέσεις στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 

διαγράφεται
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πολιτική, ιδίως στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς 
ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ΕΕ έξι γυναίκες κατέχουν τη θέση του 
υπουργού Άμυνας και μόνο τρεις από 
τους 27 υπουργούς Εξωτερικών είναι 
γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία 70
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
πολιτική, ιδίως στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς 
ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ΕΕ έξι γυναίκες κατέχουν τη θέση του 
υπουργού Άμυνας και μόνο τρεις από 
τους 27 υπουργούς Εξωτερικών είναι 
γυναίκες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
πολιτική, ιδίως στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής και της διεθνούς ασφαλείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ έξι 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία 
υποεκπροσώπηση, υποτίμηση και ελλιπής 
παροχή πόρων όσον αφορά τις γυναίκες 
στην πολιτική και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, ιδίως στον τομέα της 
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γυναίκες κατέχουν τη θέση του υπουργού 
Άμυνας και μόνο τρεις από τους 27 
υπουργούς Εξωτερικών είναι γυναίκες·

εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς 
ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ΕΕ έξι γυναίκες κατέχουν τη θέση του 
υπουργού Άμυνας και μόνο τρεις από τους 
27 υπουργούς Εξωτερικών είναι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 72
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
πολιτική, ιδίως στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής και της διεθνούς ασφαλείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ έξι 
γυναίκες κατέχουν τη θέση του υπουργού 
Άμυνας και μόνο τρεις από τους 27 
υπουργούς Εξωτερικών είναι γυναίκες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει υποεκπροσώπηση 
των γυναικών στην πολιτική, μεταξύ 
άλλων στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής και της διεθνούς ασφαλείας, όχι 
μόνο στην ΕΕ αλλά κυρίως σε παγκόσμιο 
επίπεδο στις τρίτες χώρες εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες πρέπει να μπορούν, εφόσον το 
επιθυμούν, και διαθέτουν τις ίδιες 
ικανότητες με τους άνδρες, να έχουν 
πρόσβαση στις ίδιες θέσεις ευθύνης και 
στις ίδιες αποδοχές με εκείνους·

Or. fr
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Τροπολογία 74
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2024 έχει θέσει ως στόχο την 
επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων 50% σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
της Επιτροπής έως το τέλος του 2024·

Or. en

Τροπολογία 75
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών έχει 
ουσιαστικές επιπτώσεις στις επιλογές 
πολιτικής και, ως εκ τούτου, μειώνει 
δυνητικά την ευημερία των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ΕΥΕΔ οι άνδρες κατέχουν το 75 % των 
μεσαίων διοικητικών θέσεων και το 87 % 

διαγράφεται
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των θέσεων ανώτερων διοικητικών 
στελεχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) δεσμεύτηκε να 
επιτύχει, έως το τέλος της θητείας του, 
τον στόχο της κάλυψης του 40 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι 
διορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα μια δομή 
με αποκλειστικά άρρενες αναπληρωτές 
γενικούς γραμματείς·

Or. fr

Τροπολογία 77
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ΕΥΕΔ οι άνδρες κατέχουν το 75 % των 
μεσαίων διοικητικών θέσεων και το 87 % 
των θέσεων ανώτερων διοικητικών 
στελεχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) δεσμεύτηκε να 
επιτύχει, έως το τέλος της θητείας του, 
τον στόχο της κάλυψης του 40 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι 
διορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα μια δομή 
με αποκλειστικά άρρενες αναπληρωτές 
γενικούς γραμματείς·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 78
Lena Düpont
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ΕΥΕΔ οι άνδρες κατέχουν το 75 % των 
μεσαίων διοικητικών θέσεων και το 87 % 
των θέσεων ανώτερων διοικητικών 
στελεχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) δεσμεύτηκε να 
επιτύχει, έως το τέλος της θητείας του, τον 
στόχο της κάλυψης του 40 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι 
διορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα μια δομή 
με αποκλειστικά άρρενες αναπληρωτές 
γενικούς γραμματείς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ΕΥΕΔ οι άνδρες κατέχουν το 75 % των 
μεσαίων διοικητικών θέσεων και το 87 % 
των θέσεων ανώτερων διοικητικών 
στελεχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) δεσμεύτηκε να 
επιτύχει, έως το τέλος της θητείας του, τον 
στόχο της κάλυψης του 40 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 79
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσωπικοί και επαγγελματικοί στόχοι 
των γυναικών και των ανδρών είναι 
συχνά διαφορετικοί και ότι για την 
πλειονότητα των θέσεων η επιδίωξη της 
ίσης εκπροσώπησης είναι 
αντιπαραγωγική, καθώς οι γυναίκες και 
οι άνδρες δεν έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες, 
ενώ κάποια επαγγέλματα προσελκύουν 
κυρίως γυναίκες και άλλα προσελκύουν 
κυρίως άνδρες·

Or. fr
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Τροπολογία 80
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025 έχει θέσει ως στόχο την 
επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων 50% σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
της Επιτροπής έως το τέλος του 2024·

Or. en

Τροπολογία 81
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές της ΕΕ τείνουν να 
παρουσιάζουν τις γυναίκες ως θύματα 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας και να 
παρέχουν την προστασία τους κυρίως 
μετά την εκδήλωση σεξουαλικής και 
έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρότερη πολιτική και 
επιχειρησιακή εστίαση στην πρόληψη 
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων η οποία θα αντιμετωπίζει 
την έλλειψη ισορροπίας δυνάμεων στις 
σχέσεις μεταξύ των φύλων θα βελτιώσει 
τις πολιτικές της ΕΕ στον συγκεκριμένο 
τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 82
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
κατά των γυναικών δεν θεωρείται 
βαθύτερη αιτία συγκρούσεων στις 
ενωσιακές πολιτικές πρόληψης των 
συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
γεγονός αυτό αποκαλύπτει ένα τυφλό 
σημείο στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ 
αντιλαμβάνεται τις συγκρούσεις και, 
συνεπώς, στην αποτελεσματικότητα των 
οικείων πολιτικών πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία 83
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
μειώθηκε και ότι ο χαμηλότερος αριθμός 
παγκόσμιων δράσεων των υπηρεσιών της 
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
αφορούσε τη σεξουαλική και 

διαγράφεται
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αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. es

Τροπολογία 84
Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
μειώθηκε και ότι ο χαμηλότερος αριθμός 
παγκόσμιων δράσεων των υπηρεσιών της 
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
αφορούσε τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 

διαγράφεται
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(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
μειώθηκε και ότι ο χαμηλότερος αριθμός 
παγκόσμιων δράσεων των υπηρεσιών της 
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
αφορούσε τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 86
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και 
ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων αφορούσε τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και 
ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων αφορούσε τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι 
απόλυτη ανάγκη να επιβεβαιωθεί η 
προσήλωση της ΕΕ στην προώθηση, 
προστασία και εκπλήρωση του 
δικαιώματος κάθε ατόμου να έχει πλήρη 
έλεγχο επί θεμάτων που αφορούν τη 
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σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία του 
και τα συναφή δικαιώματά του, χωρίς 
διακρίσεις και βία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι αναγκαία η πρόσβαση σε 
ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
καθώς και σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
μειώθηκε και ότι ο χαμηλότερος αριθμός 
παγκόσμιων δράσεων των υπηρεσιών της 
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
αφορούσε τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μπορεί να 
ωφελήσει μόνο τα υπογόνιμα ζευγάρια 
διαφορετικού φύλου, τα οποία διατελούν 
σε έγγαμη ή σταθερή μη έγγαμη σχέση 
συμβίωσης·

Or. fr

Τροπολογία 88
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και 
ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων αφορούσε τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται ανησυχητική εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και των 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ παγκοσμίως, με 
περιορισμό της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων και απαγόρευση της 
σεξουαλικής εκπαίδευσης και των 
σπουδών φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και 
ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων αφορούσε τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 89
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικές 
ελλείψεις στην παροχή σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και στην πρόσβαση σε αυτά 
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τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και 
ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων αφορούσε τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

και να επαπειλείται οπισθοδρόμηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο αριθμός 
των δράσεων της ΕΕ για τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα μειώθηκε και ότι ο 
χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων αφορούσε τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 90
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και 
ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων αφορούσε τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία 
και τα δικαιώματα στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(SRHR) σε όλο τον κόσμο, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και 
ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων 
δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αφορούσε τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. it

Τροπολογία 91
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ 
να μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 92
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
μεταξύ των οποίων μη απόδοση 
προτεραιότητας στη διάσταση του φύλου 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, ανεπαρκής 
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χρόνος για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου λόγω άλλων 
καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν 
στο πλαίσιο της περιγραφής της θέσης 
εργασίας τους και δυσκολίες προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές έργου 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη διάσταση 
του φύλου στην εργασία τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
των σημείων επαφής για θέματα φύλου 
δεν αντικατοπτρίζεται στην περιγραφή 
της θέσης εργασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 93
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
περαιτέρω μέτρα για να διασφαλιστεί ότι 
η περιγραφή της θέσης εργασίας των 
υπεύθυνων και των βασικών 
διευθυντικών στελεχών για θέματα φύλου 
περιλαμβάνει μεταξύ των καθηκόντων 
τους την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και την προώθηση της ισότητας 
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των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 94
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις εργασίες και 
λειτουργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σύμβουλοι και τα σημεία αναφοράς για την 
ισότητα των φύλων διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ισορροπημένη και 
ορθή οριζόντια ενσωμάτωση πολιτικών 
που συνδέονται με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 95
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 
των συμβούλων και των σημείων επαφής 
για θέματα φύλου έχει καίρια σημασία 
προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να 
μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, 
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διενέργεια και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

εφαρμογή και αξιολόγηση, καθώς και σε 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθημερινές 
εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία 
αναφοράς για την ισότητα των φύλων 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
ένα τρίτο του συνόλου των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζονται για 
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
γνώσεις και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 
των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται 
μια διαρθρωτική προσέγγιση·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 97
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
ένα τρίτο του συνόλου των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζονται για 

διαγράφεται
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τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
γνώσεις και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 
των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται 
μια διαρθρωτική προσέγγιση·

Or. es

Τροπολογία 98
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
ένα τρίτο του συνόλου των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζονται για 
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
γνώσεις και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 
των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται 
μια διαρθρωτική προσέγγιση·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 99
Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
ένα τρίτο του συνόλου των 

διαγράφεται
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αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζονται για 
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
γνώσεις και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 
των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται 
μια διαρθρωτική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 100
Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
ένα τρίτο του συνόλου των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζονται για 
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
γνώσεις και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 
των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται 
μια διαρθρωτική προσέγγιση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 101
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
ένα τρίτο του συνόλου των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζονται για 
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
γνώσεις και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 
των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται μια 
διαρθρωτική προσέγγιση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια πιο διαρθρωτική προσέγγιση για την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ + από το σύνολο της 
ηγεσίας των αντιπροσωπειών, ώστε με τον 
τρόπο αυτό να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα όλων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ 
+·

Or. en

Τροπολογία 102
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σημερινό παγκόσμιο πλαίσιο ανόδου του 
αυταρχισμού, της εταιρικής ισχύος και 
των φονταμενταλιστικών ομάδων 
συμβάλλει στη συρρίκνωση του χώρου 
της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αντιμετωπίζουν επιπλέον 
εμπόδια που αφορούν οικονομικές και 
διαρθρωτικές διακρίσεις, καθώς και 
πρωτόγνωρες προκλήσεις που οφείλονται 
σε βαθιά ριζωμένες διακρίσεις κατά των 
γυναικών και σε στερεότυπα σχετικά με 
το φύλο και τη σεξουαλικότητα τα οποία 
έχουν παγιωθεί στις πατριαρχικές 
κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οργανώσεις γυναικών και οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που ασχολούνται με 
δικαιώματα τα οποία αμφισβητούνται 
από αυταρχικά καθεστώτα και 
φονταμενταλιστικές ομάδες, όπως η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
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τα συναφή δικαιώματα, και που 
καταγγέλλουν τις πράξεις των 
εξορυκτικών βιομηχανιών και 
επιχειρήσεων εξακολουθούν να 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων 
και βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεπής συνεργασία με τις οργανώσεις 
γυναικών και τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να 
διασφαλιστεί σε ολόκληρο τον κύκλο 
προγραμματισμού, εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
GAP III όσον αφορά την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και πολιτιστικών 
κανόνων και των έμφυλων στερεότυπων 
στις κοινωνίες και την προώθηση των 
δικαιωμάτων και της χειραφέτησης των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 103
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος 
της κοινωνίας των πολιτών 
συρρικνώνεται σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων 
οργανώσεων και των γυναικών που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, καθώς και των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+· · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συχνά 
αντιμετωπίζουν πρόσθετους και 
ποικίλους κινδύνους και εμπόδια τα 
οποία είναι έμφυλα, διατομεακά και 
διαμορφωμένα σύμφωνα με παγιωμένες 
απόψεις για το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
εναντίωσης στην ισότητα των φύλων και 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα, 
παρατηρούνται αυξημένες επιθέσεις και 
μείωση του επιπέδου προστασίας 
γυναικών και κοριτσιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερο 
φιλόδοξες εσωτερικές και εξωτερικές 
δράσεις για την ενεργή καταπολέμηση 
οπισθοδρομικών συζητήσεων και 
πρωτοβουλιών και για τη συνέχιση της 
προώθησης κοινωνιών που θα 
χαρακτηρίζονται από ισότητα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 104
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη χρηματοδότηση και η 
υποστελέχωση αποτελούν θεμελιώδη 
εμπόδια για την υλοποίηση των στόχων 
της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει 
επίσης η συνοχή των πολιτικών στον 
τομέα της ισότητας των φύλων και ότι 
εξακολουθεί να μην υπάρχει ενοποιημένο 
σύστημα το οποίο να διευκολύνει μια 
ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 105
Isabella Tovaglieri
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη χρηματοδότηση και η 
υποστελέχωση αποτελούν θεμελιώδη 
εμπόδια για την υλοποίηση των στόχων 
της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει 
επίσης η συνοχή των πολιτικών στον 
τομέα της ισότητας των φύλων και ότι 
εξακολουθεί να μην υπάρχει ενοποιημένο 
σύστημα το οποίο να διευκολύνει μια 
ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 106
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη χρηματοδότηση και η 
υποστελέχωση αποτελούν θεμελιώδη 
εμπόδια για την υλοποίηση των στόχων 
της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει 
επίσης η συνοχή των πολιτικών στον 
τομέα της ισότητας των φύλων και ότι 
εξακολουθεί να μην υπάρχει ενοποιημένο 
σύστημα το οποίο να διευκολύνει μια 
ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 107
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη χρηματοδότηση και η 
υποστελέχωση αποτελούν θεμελιώδη 
εμπόδια για την υλοποίηση των στόχων 
της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει 
επίσης η συνοχή των πολιτικών στον τομέα 
της ισότητας των φύλων και ότι 
εξακολουθεί να μην υπάρχει ενοποιημένο 
σύστημα το οποίο να διευκολύνει μια 
ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει 
επίσης η συνοχή των πολιτικών στον τομέα 
της ισότητας των φύλων και ότι 
εξακολουθεί να μην υπάρχει ενοποιημένο 
σύστημα το οποίο να διευκολύνει μια 
ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 108
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο 
των αρχών και των στόχων της 
εξωτερικής δράση της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου, του οικουμενικού 
και αδιαίρετου χαρακτήρα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των 
αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης 
και της τήρησης των αρχών του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και του διεθνούς δικαίου· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, η 
ΕΕ έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες 
και συμφωνίες σύνδεσης χωρίς να έχει 
διενεργήσει αξιολογήσεις του αντικτύπου 
τους στις γυναίκες και στην ισότητα των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης 
μεταξύ Χιλής και ΕΕ θα περιλαμβάνει, 
για πρώτη φορά για την ΕΕ, ειδικό 
κεφάλαιο σχετικά με το φύλο και το 
εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αξιολογήσεις αντικτύπου στη 
βιωσιμότητα οι οποίες προβλέπονται στο 
πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών και 
των συμφωνιών σύνδεσης δεν λαμβάνουν 
επαρκώς υπόψη τα ζητήματα σχετικά με 
την ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
των επιπτώσεων των εμπορικών 
πολιτικών σε θέματα φύλου μπορούν να 
συμβάλουν στην ισότητα των φύλων και 
στη χειραφέτηση των γυναικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι θα αξιολογούνται 
πάντοτε οι πιθανές επιπτώσεις της 
εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών 
της ΕΕ στην ισότητα των φύλων και στα 
δικαιώματα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 109
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμπερίληψη της διάστασης του φύλου 
στην εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας της ΕΕ συνεπάγεται επίσης 
αναγνώριση και καταπολέμηση των 
συγκεκριμένων διαστάσεων του φύλου 
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και των επιπτώσεων παγκόσμιων 
φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή, η 
μετανάστευση, το εμπόριο και η 
ασφάλεια, καθώς και έμφαση στις 
εμπειρίες και τις ανάγκες των γυναικών 
και των ομάδων που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές και διατομεακές μορφές 
διακρίσεων και περιθωριοποίησης κατά 
τη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 110
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir 
Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. υπενθυμίζει τον κομβικό ρόλο των 
γυναικών ως φορέων οικοδόμησης της 
ειρήνης και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των 
γυναικών στη διατήρηση της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας, η διεύρυνση των 
ρόλων των γυναικών στην πρόληψη και 
επίλυση των συγκρούσεων και η 
προστασία των γυναικών προκειμένου να 
προωθηθεί το θεματολόγιο για τη διεθνή 
ειρήνη και ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 111
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση 

διαγράφεται
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μιας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό 
της την ανάγκη αντιμετώπισης των 
άνισων δομών και σχέσεων εξουσίας· 
τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε αυστηρή ανάλυση με βάση 
το φύλο και συστηματικές αξιολογήσεις 
του αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι 
πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός και 
δίκαιος ρόλος σε όλα τα επίπεδα και τα 
στάδια της λήψης αποφάσεων για τις 
γυναίκες και τα άτομα με διαφορετικά 
υπόβαθρα·

Or. es

Τροπολογία 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση 
μιας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό 
της την ανάγκη αντιμετώπισης των 
άνισων δομών και σχέσεων εξουσίας· 
τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε αυστηρή ανάλυση με βάση 
το φύλο και συστηματικές αξιολογήσεις 
του αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι 
πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός και 
δίκαιος ρόλος σε όλα τα επίπεδα και τα 
στάδια της λήψης αποφάσεων για τις 
γυναίκες και τα άτομα με διαφορετικά 
υπόβαθρα·

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να υπερασπίζονται, στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων, τις γυναίκες που 
υφίστανται διακρίσεις εξαιτίας πολιτικών 
και ιδεολογικών συστημάτων που τις 
υποβιβάζει σε πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας, ιδίως στις χώρες που 
εφαρμόζουν το ισλαμικό δίκαιο·

Or. fr
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Τροπολογία 113
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό της 
την ανάγκη αντιμετώπισης των άνισων 
δομών και σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η 
πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε 
αυστηρή ανάλυση με βάση το φύλο και 
συστηματικές αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι πρέπει 
να υπάρχει ουσιαστικός και δίκαιος ρόλος 
σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια της λήψης 
αποφάσεων για τις γυναίκες και τα άτομα 
με διαφορετικά υπόβαθρα·

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό της 
την ανάγκη αντιμετώπισης των άνισων 
δομών και σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η 
πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε 
αυστηρή ανάλυση με βάση το φύλο, ως 
κεντρικό μέρος της ανάλυσης πλαισίου 
για τον καθορισμό, τη διαμόρφωση, την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση όλων 
των δράσεων, σε όλους τους τομείς, στην 
κεντρική διοίκηση, στις αντιπροσωπείες 
της ΕΕ και στο πλαίσιο των αποστολών 
και των επιχειρήσεων της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς 
και σε συστηματικές εκ των προτέρων και 
εκ των υστέρων αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι πρέπει 
να υπάρχει ουσιαστικός και δίκαιος ρόλος 
σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια της λήψης 
αποφάσεων για τις γυναίκες και τα άτομα 
με διαφορετικά υπόβαθρα·

Or. en

Τροπολογία 114
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση 
μιας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να συνεχίσουν να ενισχύουν το 
δικαίωμα γυναικών και κοριτσιών και να 
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ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό 
της την ανάγκη αντιμετώπισης των 
άνισων δομών και σχέσεων εξουσίας· 
τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε αυστηρή ανάλυση με βάση το 
φύλο και συστηματικές αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι 
πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός και 
δίκαιος ρόλος σε όλα τα επίπεδα και τα 
στάδια της λήψης αποφάσεων για τις 
γυναίκες και τα άτομα με διαφορετικά 
υπόβαθρα·

προωθούν την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας· τονίζει ότι η 
πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε 
ανάλυση με βάση το φύλο και 
αξιολογήσεις του αντικτύπου με βάση το 
φύλο, όπου είναι δυνατόν, καθώς και σε 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε 
όλα τα επίπεδα και τα στάδια της λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 115
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό της 
την ανάγκη αντιμετώπισης των άνισων 
δομών και σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η 
πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε 
αυστηρή ανάλυση με βάση το φύλο και 
συστηματικές αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι πρέπει 
να υπάρχει ουσιαστικός και δίκαιος ρόλος 
σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια της λήψης 
αποφάσεων για τις γυναίκες και τα άτομα 
με διαφορετικά υπόβαθρα·

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό της 
την ανάγκη αντιμετώπισης των άνισων 
δομών και σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η 
πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε 
αυστηρή ανάλυση με βάση το φύλο και 
συστηματικές αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι πρέπει 
να υπάρχει ουσιαστικός και δίκαιος ρόλος 
σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια της λήψης 
αποφάσεων για τις γυναίκες και τα άτομα 
με διαφορετικά υπόβαθρα· υπογραμμίζει 
τη σημασία της συμμετοχής ανδρών και 
αγοριών στη διαδικασία ως φορέων 
αλλαγής·

Or. en
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Τροπολογία 116
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό της 
την ανάγκη αντιμετώπισης των άνισων 
δομών και σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η 
πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε 
αυστηρή ανάλυση με βάση το φύλο και 
συστηματικές αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι πρέπει 
να υπάρχει ουσιαστικός και δίκαιος ρόλος 
σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια της 
λήψης αποφάσεων για τις γυναίκες και τα 
άτομα με διαφορετικά υπόβαθρα·

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών όραμα, θέτοντας 
στο επίκεντρό της την ανάγκη 
αντιμετώπισης των άνισων δομών και 
σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η πολιτική 
αυτή πρέπει να βασίζεται σε αυστηρή 
ανάλυση με βάση το φύλο και 
συστηματικές αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι πρέπει 
να υπάρχει για τις γυναίκες ένας ρόλος ο 
οποίος προκύπτει από διεξοδική ανάλυση 
με βάση την αξία και όχι την επιβολή·

Or. it

Τροπολογία 117
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα 
μετασχηματιστικό για την ισότητα των 
φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό της 
την ανάγκη αντιμετώπισης των άνισων 
δομών και σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η 
πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται σε 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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αυστηρή ανάλυση με βάση το φύλο και 
συστηματικές αξιολογήσεις του 
αντικτύπου με βάση το φύλο και ότι πρέπει 
να υπάρχει ουσιαστικός και δίκαιος ρόλος 
σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια της λήψης 
αποφάσεων για τις γυναίκες και τα άτομα 
με διαφορετικά υπόβαθρα·

Or. en

Τροπολογία 118
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 
αρχή της επικουρικότητας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης σε κάθε περίπτωση και χωρίς 
καμία εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένης 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· 
τονίζει ότι το νέο σχέδιο δράσης για 
θέματα φύλου πρέπει να τηρεί αυστηρά 
τη συγκεκριμένη αρχή· υπενθυμίζει ότι η 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας υπόκειται σε ειδικούς κανόνες 
και διαδικασίες και ότι η πολιτική 
αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης 
και οι αντίστοιχες πολιτικές των κρατών 
μελών αλληλοσυμπληρώνονται και 
αλληλοενισχύονται· επικροτεί, ωστόσο, το 
γεγονός ότι η Επιτροπή παρέχει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με 
την προσέγγισή τους στο ζήτημα της 
ισότητας των φύλων προκειμένου να 
επιδιώξουν την επίτευξη των πολιτικών 
στόχων που προβλέπονται στο σχέδιο 
δράσης σε τομείς της αρμοδιότητάς τους·

Or. en
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Τροπολογία 119
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. παροτρύνει την Επιτροπή, τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους 
στην ισότητα των φύλων, στην πλήρη 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια και 
στη χειραφέτησή τους σε όλο τον κόσμο, 
και να διαδραματίσουν βασικό και ολοένα 
μεγαλύτεροι ρόλο στον εξορθολογισμό και 
στην αξιοποίηση των πόρων για τον 
συγκεκριμένο σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 120
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι το GAP II έχει 
εξυπηρετήσει έναν σημαντικό σκοπό και 
έχει υποστηρίξει ολόκληρο το 
θεματολόγιο εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ, και επικροτεί εν προκειμένω την 
επιλογή τριών θεματικών πυλώνων, 
δηλαδή τη διασφάλιση της σωματικής 
και ψυχολογικής ακεραιότητας των 
κοριτσιών και των γυναικών, την 
προώθηση των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
χειραφέτησης των κοριτσιών και των 
γυναικών, και την ενίσχυση της φωνής 
και της συμμετοχής των κοριτσιών και 
των γυναικών· τονίζει ότι οι πυλώνες 
αυτοί προορίζονται για την αντιμετώπιση 
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των βασικών παραγόντων και αιτίων που 
αφορούν τις διακρίσεις και την 
περιθωριοποίηση· επισημαίνει επίσης τον 
οριζόντιο πυλώνα σχετικά με την αλλαγή 
της θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με στόχο 
την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών 
μέσω των εξωτερικών σχέσεων της 
Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε 
επανεξέταση και να υποβάλει το 2020 ένα 
νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης ΙΙΙ για 
θέματα φύλου· τονίζει ότι το εν λόγω 
έγγραφο πρέπει να λάβει τη μορφή 
ανακοίνωσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια και ζητεί την 
αυστηρή εφαρμογή του· επικροτεί την 
απόφαση για ανανέωση του σχεδίου 
δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ζητεί 
να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και στοχευμένες δράσεις για την ισότητα 
των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 122
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε 
επανεξέταση και να υποβάλει το 2020 ένα 
νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης ΙΙΙ για 
θέματα φύλου· τονίζει ότι το εν λόγω 
έγγραφο πρέπει να λάβει τη μορφή 
ανακοίνωσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια και ζητεί την 
αυστηρή εφαρμογή του· επικροτεί την 
απόφαση για ανανέωση του σχεδίου 
δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ζητεί 
να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και στοχευμένες δράσεις για την ισότητα 
των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 123
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε 
επανεξέταση και να υποβάλει το 2020 ένα 
νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης ΙΙΙ για 

2. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια· επικροτεί την απόφαση για 
ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για 
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θέματα φύλου· τονίζει ότι το εν λόγω 
έγγραφο πρέπει να λάβει τη μορφή 
ανακοίνωσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή 
εφαρμογή του· επικροτεί την απόφαση για 
ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, και ζητεί να συμπεριληφθούν 
στο σχέδιο δράσης η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και στοχευμένες 
δράσεις για την ισότητα των φύλων και 
τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων·

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, και ζητεί να συμπεριληφθούν 
στο σχέδιο δράσης η ενσωμάτωση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων·

Or. it

Τροπολογία 124
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου (GAP 
III)·τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει 
να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του· ζητεί, στο 
πλαίσιο του GAP III, να τεθεί υπό 
αμφισβήτηση η εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών, με την 
ενίσχυση της πρόσβασης γυναικών και 
κοριτσιών στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, χωρίς 
εξαναγκασμό, βία, διακρίσεις και 
κακοποίηση· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
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σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 125
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
τονίζει ότι το GAP III θα πρέπει να 
αξιοποιήσει και να διευρύνει τον δρόμο 
που χάραξε το τρέχον GAP II και να 
λάβει υπόψη τα διδάγματα που 
αποκομίστηκαν από την τρέχουσα 
εφαρμογή του· τονίζει ότι το εν λόγω 
έγγραφο πρέπει να λάβει τη μορφή 
επίσημης ανακοίνωσης, και όχι εγγράφου 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του· χαιρετίζει 
το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια και ζητεί την 
αυστηρή εφαρμογή του· επικροτεί την 
απόφαση για ανανέωση του σχεδίου 
δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ζητεί 
να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
στοχευμένες δράσεις για την ισότητα των 
φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
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και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 126
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων 
δράσεων για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· επικροτεί περαιτέρω το 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις για την 
περίοδο 2021-2025, και μια νέα 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων η οποία προβλέπεται 
φέτος·

Or. en
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Τροπολογία 127
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί τη συμπερίληψη της 
προώθησης του θεματολογίου ΓΕΑ στην 
κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-
ΝΑΤΟ του 2018· επικροτεί την απόφαση 
για ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, και ζητεί να συμπεριληφθούν 
στο σχέδιο δράσης η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και στοχευμένες 
δράσεις για την ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 128
Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 

2. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση 
και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό 
σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· 
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τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

τονίζει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή 
του· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στοχευμένες δράσεις για την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 129
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η πρόοδος που 
σημειώθηκε στις θεματικές 
προτεραιότητες και μεταξύ διαφόρων 
φορέων της ΕΕ ήταν ανόμοια· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή, τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο και όλα τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής της 
ΕΕ για την ισότητα των φύλων στις 
εξωτερικές σχέσεις, καθώς και για την 
επίτευξη των ελάχιστων προτύπων 
επιδόσεων που ορίζονται στο σχέδιο 
δράσης για θέματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 130
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Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υλοποιήσει την πρώτη 
στρατηγική για την ισότητα των ατόμων 
ΛΟΑΤΚΙ έως το τέλος του τρέχοντος 
έτους· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή 
πρέπει να είναι φιλόδοξη, να αξιοποιεί τις 
υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και 
τον κατάλογο δράσεων και να 
περιλαμβάνει μια ισχυρή συνιστώσα 
εξωτερικής δράσης·

Or. en

Τροπολογία 131
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ισχυρής συνεργασίας με την κοινωνία των 
πολιτών για την εφαρμογή του GAP III· 
εκτιμά τον καίριο ρόλο της κοινωνίας 
των πολιτών, των ΟΚΠ και των ΜΜΕ 
μέσω της ενεργού συμμετοχής και των 
διαβουλεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 132
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι το νέο σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για θέματα φύλου θα πρέπει να 
καλύπτει ρητά την προστασία, τη 
συμμετοχή και την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών σε όλα τα 
πλαίσια και να περιλαμβάνει ευάλωτα 
κράτη και πλαίσια που συνδέονται με 
συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 133
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και 
συντονισμό των πολιτικών για την 
εφαρμογή του φάσματος των δεσμεύσεων 
για την ισότητα των φύλων που 
περιλαμβάνονται στην εξωτερική δράση 
της ΕΕ· τονίζει ότι η στρατηγική 
προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το νέο 
GAP III και ζητεί να συμπεριληφθεί στο 
GAP ΙΙΙ το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 
2019 ως χωριστό κεφάλαιο·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 134
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και 
συντονισμό των πολιτικών για την 
εφαρμογή του φάσματος των δεσμεύσεων 
για την ισότητα των φύλων που 
περιλαμβάνονται στην εξωτερική δράση 
της ΕΕ· τονίζει ότι η στρατηγική 
προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το νέο 
GAP III και ζητεί να συμπεριληφθεί στο 
GAP ΙΙΙ το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 
2019 ως χωριστό κεφάλαιο·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 135
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και 
συντονισμό των πολιτικών για την 
εφαρμογή του φάσματος των δεσμεύσεων 
για την ισότητα των φύλων που 
περιλαμβάνονται στην εξωτερική δράση 
της ΕΕ· τονίζει ότι η στρατηγική 
προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το νέο 
GAP III και ζητεί να συμπεριληφθεί στο 
GAP ΙΙΙ το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 
2019 ως χωριστό κεφάλαιο·

3. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και 
συντονισμό των πολιτικών για την 
εφαρμογή του φάσματος των δεσμεύσεων 
για την ισότητα των φύλων που 
περιλαμβάνονται στην εξωτερική δράση 
της ΕΕ· τονίζει ότι η στρατηγική 
προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το νέο 
GAP III και ζητεί να συμπεριληφθεί στο 
GAP ΙΙΙ το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 
2019 ως χωριστό κεφάλαιο· τονίζει τη 
σημασία του υφιστάμενου κανονιστικού 
πλαισίου που αφορά το θεματολόγιο για 
τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, επιμένει ότι το εν λόγω πλαίσιο 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για όλες 
τις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές 
επίπεδο και ότι κάθε προσπάθεια 
υπαναχώρησης ή επαναφοράς των 
καθιερωμένων δεσμεύσεων στον τομέα 
αυτόν πρέπει να απορριφθεί 
κατηγορηματικά·

Or. en
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Τροπολογία 136
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν μια φεμινιστική εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας η οποία 
θα εξετάσει τους φραγμούς με τους 
οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες 
για την ανάληψη και τη διατήρηση όχι 
μόνο υψηλόβαθμων ηγετικών ρόλων, και 
καίριων θέσεων, όπως θέσεις πρεσβευτών 
και διαμεσολαβητών σε διεθνείς 
ειρηνευτικές συνομιλίες και 
διαπραγματεύσεις, αλλά και θέσεων της 
κατώτερης βαθμίδας· υπενθυμίζει ότι 
παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να 
αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
γυναικών, όπως η έλλειψη πολιτικών που 
ευνοούν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
την ισότιμη κατανομή των οικογενειακών 
ευθυνών και οι προσδοκίες ότι οι 
γυναίκες θα είναι πρωταρχικοί 
φροντιστές οδηγώντας τις γυναίκες να 
προβαίνουν συχνά σε διακοπή της 
επαγγελματικής δραστηριότητας ή να 
στρέφονται στην εργασία μερικής 
απασχόλησης, και η δημόσια αντίληψη 
του ηγετικού ρόλου των γυναικών 
παγκοσμίως, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη· τονίζει περαιτέρω ότι κατά την 
προώθηση των στόχων του ηγετικού 
ρόλου των γυναικών στη ΓΕΑ, η ίση 
αμοιβή για ίση εργασία αποτελεί μια από 
τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και θα 
πρέπει να ενσωματωθεί μέσω της 
προώθησης των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών, 
τόσο εκτός όσο και εντός της ΕΕ· ότι τα 
κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να 
εξαλείψουν τις διακρίσεις για λόγους 
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φύλου όσον αφορά όλες τις πτυχές και τις 
συνθήκες αμοιβής για την ίδια εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας·

Or. en

Τροπολογία 137
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επικροτεί ένα ειδικό κεφάλαιο για 
θέματα φύλου στις εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συμπερίληψη 
μιας εκτίμησης επιπτώσεων ανάλογα με 
το φύλο στη συνολική συμφωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των οικείων 
διατάξεων σχετικά με τις επενδύσεις, 
είναι ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 138
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και μια διατομεακή διάσταση στην 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 139
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και μια διατομεακή διάσταση στην 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 140
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων σε πολυμερή φόρα και σε 
κάθε διάλογο με πολιτικό και στρατηγικό 
περιεχόμενο, διάλογο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, διαμόρφωση και 
προγραμματισμό πολιτικής, στρατηγικές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο 
χώρας, δημόσιες δηλώσεις, εκθέσεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, καθώς και στις διαδικασίες 
παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
υποβολής εκθέσεων·

Or. en



AM\1203796EL.docx 89/165 PE650.560v01-00

EL

Τροπολογία 141
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ· 
καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν 
περισσότερες γυναίκες για ανώτερες 
θέσεις, διότι περισσότερες γυναίκες θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν ένα 
βήμα μπροστά και να αναλαμβάνουν 
ρίσκα·

Or. en

Τροπολογία 142
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής, όλους τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται εκτός των συνόρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας και 
διεύρυνσης της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 143
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ· 
επιμένει ότι η ισότητα των φύλων θα 
πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο κάθε 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 144
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της εμπορικής και 
αναπτυξιακής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 145
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να εντάσσουν συστηματικά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια διατομεακή διάσταση στην εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και μια διατομεακή διάσταση στην 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 146
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι είναι αναγκαία η 
διενέργεια περαιτέρω ανάλυσης σχετικά 
με τη δυναμική εξουσίας που είναι 
εγγενώς παρούσα στις πολιτικές και στην 
πρακτική της ΕΕ και στον τρέχοντα 
προγραμματισμό, προκειμένου να 
αναλυθούν και να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις τους σε θέματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 147
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης μιας διατομεακής 
διάστασης σε κάθε εξωτερική δράση της 
ΕΕ και ότι οι δράσεις της ΕΕ θα πρέπει 
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να ενσωματώνουν τις εμπειρίες γυναικών 
με διαφορετικές καταβολές και ιδίως 
όσων αντιμετωπίζουν διατομεακές 
μορφές διακρίσεων και 
περιθωριοποίησης για λόγους ηλικίας, 
φύλου, φυλής, θρησκείας, 
κοινωνικοοικομικής και νομικής 
κατάστασης, ικανότητας, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· 
υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν 
ομοιογενή ομάδα και δεν ομιλούν με μια 
φωνή·

Or. en

Τροπολογία 148
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί συνεχής δέσμευση, στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για την 
εφαρμογή του GAP III· ζητεί να 
διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 85 % 
της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που έχουν την ισότητα των 
φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης 
δέσμευσης, το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που 
προάγουν, ως κύριο στόχο, την ισότητα 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων· ζητεί 
περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί, 
επιπλέον, το νέο σχέδιο να ενισχύσει τις 
ποιοτικές αναλύσεις και να υπερβεί τη 
λογική της «επιλογής πλαισίων», 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
πραγματικό αντίκτυπο των 

διαγράφεται
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προγραμμάτων αυτών στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων·

Or. es

Τροπολογία 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί συνεχής δέσμευση, στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για την 
εφαρμογή του GAP III· ζητεί να 
διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 85 % 
της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που έχουν την ισότητα των 
φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης 
δέσμευσης, το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που 
προάγουν, ως κύριο στόχο, την ισότητα 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων· ζητεί 
περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί, 
επιπλέον, το νέο σχέδιο να ενισχύσει τις 
ποιοτικές αναλύσεις και να υπερβεί τη 
λογική της «επιλογής πλαισίων», 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
πραγματικό αντίκτυπο των 
προγραμμάτων αυτών στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων·

5. ζητεί να διευκρινίζεται ότι οι 
βασικές προϋποθέσεις και οι στόχοι της 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) 
θα πρέπει να είναι η ισότητα των φύλων 
και η καταπολέμηση της μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 150
Isabella Tovaglieri
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί συνεχής δέσμευση, στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για την 
εφαρμογή του GAP III· ζητεί να 
διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 85 % 
της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που έχουν την ισότητα των 
φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης 
δέσμευσης, το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που 
προάγουν, ως κύριο στόχο, την ισότητα 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων· ζητεί 
περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί, 
επιπλέον, το νέο σχέδιο να ενισχύσει τις 
ποιοτικές αναλύσεις και να υπερβεί τη 
λογική της «επιλογής πλαισίων», 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
πραγματικό αντίκτυπο των προγραμμάτων 
αυτών στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων·

5. ζητεί την πραγματοποίηση 
στοχευμένων δράσεων για την επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη· ζητεί το νέο σχέδιο να ενισχύσει τις 
ποιοτικές αναλύσεις και να υπερβεί τη 
λογική της «επιλογής πλαισίων», 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
πραγματικό αντίκτυπο των προγραμμάτων 
αυτών στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 151
Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
συνεχής δέσμευση, στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο, για την εφαρμογή του GAP III· 
ζητεί να διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 
85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 

5. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
συνεχής δέσμευση, στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο, για την εφαρμογή του GAP III· 
ζητεί τα προγράμματα στο πλαίσιο της 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) 
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(ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που έχουν την ισότητα των 
φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης 
δέσμευσης, το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που 
προάγουν, ως κύριο στόχο, την ισότητα 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων· ζητεί 
περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί, 
επιπλέον, το νέο σχέδιο να ενισχύσει τις 
ποιοτικές αναλύσεις και να υπερβεί τη 
λογική της «επιλογής πλαισίων», 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
πραγματικό αντίκτυπο των προγραμμάτων 
αυτών στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων·

που έχουν την ισότητα των φύλων ως 
σημαντικό ή κύριο στόχο να πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στο GAP III· ζητεί 
περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί, 
επιπλέον, το νέο σχέδιο να ενισχύσει τις 
ποιοτικές αναλύσεις και να υπερβεί τη 
λογική της «επιλογής πλαισίων», 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
πραγματικό αντίκτυπο των προγραμμάτων 
αυτών στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 152
Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
συνεχής δέσμευση, στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο, για την εφαρμογή του GAP III· 
ζητεί να διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 
85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που έχουν την ισότητα των 
φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης 
δέσμευσης, το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που προάγουν, 
ως κύριο στόχο, την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων· ζητεί περαιτέρω 

5. «τονίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί συνεχής δέσμευση, στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για την 
εφαρμογή του GAP III· ζητεί να 
διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 85 % της 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) 
θα πρέπει να διατίθεται σε προγράμματα 
που έχουν την ισότητα των φύλων ως 
σημαντικό ή κύριο στόχο, και ότι, στο 
πλαίσιο αυτής της ευρύτερης δέσμευσης, 
το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που προάγουν την ισότητα 
των φύλων· ζητεί περαιτέρω στοχευμένες 
δράσεις για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· ζητεί, επιπλέον, το νέο σχέδιο να 
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στοχευμένες δράσεις για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· ζητεί, επιπλέον, το 
νέο σχέδιο να ενισχύσει τις ποιοτικές 
αναλύσεις και να υπερβεί τη λογική της 
«επιλογής πλαισίων», προκειμένου να 
αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο 
των προγραμμάτων αυτών στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων·

ενισχύσει τις ποιοτικές αναλύσεις και να 
υπερβεί τη λογική της «επιλογής 
πλαισίων», προκειμένου να αξιολογήσει 
τον πραγματικό αντίκτυπο των 
προγραμμάτων αυτών στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 153
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
συνεχής δέσμευση, στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο, για την εφαρμογή του GAP III· 
ζητεί να διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 
85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που έχουν την ισότητα των 
φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης 
δέσμευσης, το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που προάγουν, 
ως κύριο στόχο, την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων· ζητεί περαιτέρω 
στοχευμένες δράσεις για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· ζητεί, επιπλέον, το 
νέο σχέδιο να ενισχύσει τις ποιοτικές 
αναλύσεις και να υπερβεί τη λογική της 
«επιλογής πλαισίων», προκειμένου να 
αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο 
των προγραμμάτων αυτών στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων·

5. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
συνεχής δέσμευση, στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο, για την εφαρμογή του GAP III· 
ζητεί να διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 
85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε 
προγράμματα που έχουν την ισότητα των 
φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης 
δέσμευσης, το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που προάγουν, 
ως κύριο στόχο, την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων· ζητεί περαιτέρω 
στοχευμένες δράσεις για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· ζητεί, επιπλέον, το 
νέο σχέδιο να ενισχύσει μια σταθερή 
τεκμηριωμένη προσέγγιση με ποιοτικές 
αναλύσεις, αξιολογώντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τον πραγματικό αντίκτυπο των 
προγραμμάτων αυτών στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 154
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά το GAP III να 
συνοδεύεται από σαφείς, μετρήσιμους και 
χρονικά καθορισμένους δείκτες 
επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάθεσης της ευθύνης στους διάφορους 
παράγοντες, και να διαθέτει σαφείς 
στόχους σε κάθε χώρα εταίρο, που θα 
διαμορφωθούν από κοινού με τη χώρα 
εταίρο και τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών (ΟΚΠ)·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 155
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά το GAP III να 
συνοδεύεται από σαφείς, μετρήσιμους και 
χρονικά καθορισμένους δείκτες 
επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάθεσης της ευθύνης στους διάφορους 
παράγοντες, και να διαθέτει σαφείς 
στόχους σε κάθε χώρα εταίρο, που θα 
διαμορφωθούν από κοινού με τη χώρα 
εταίρο και τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών (ΟΚΠ)·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 156
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά το GAP III να συνοδεύεται 
από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά 
καθορισμένους δείκτες επιτυχίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της 
ευθύνης στους διάφορους παράγοντες, και 
να διαθέτει σαφείς στόχους σε κάθε χώρα 
εταίρο, που θα διαμορφωθούν από κοινού 
με τη χώρα εταίρο και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)·

6. τονίζει ότι, σε πολλά μέρη του 
κόσμου, η πλήρης εγγύηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών 
και των κοριτσιών παρεμποδίζεται, και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των κοριτσιών, 
αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις 
στον συρρικνούμενο δημοκρατικό χώρο 
παγκοσμίως· συνιστά το GAP III να 
συνοδεύεται από σαφείς, μετρήσιμους και 
χρονικά καθορισμένους δείκτες επιτυχίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της 
ευθύνης στους διάφορους παράγοντες, και 
να διαθέτει σαφείς στόχους σε κάθε χώρα 
εταίρο, που θα διαμορφωθούν σε στενή 
συνεργασία με τη χώρα εταίρο και με 
ενεργή ένταξη των τοπικών ΟΚΠ, των 
τοπικών μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και άλλων συναφών 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών της 
χώρας εταίρου·

Or. en

Τροπολογία 157
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά το GAP III να συνοδεύεται 
από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά 
καθορισμένους δείκτες επιτυχίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της 
ευθύνης στους διάφορους παράγοντες, και 
να διαθέτει σαφείς στόχους σε κάθε χώρα 
εταίρο, που θα διαμορφωθούν από κοινού 
με τη χώρα εταίρο και τις οργανώσεις της 

6. συνιστά το GAP III να συνοδεύεται 
από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά 
καθορισμένους δείκτες επιτυχίας για την 
παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων, 
των μεσοπρόθεσμων και των 
μακροπρόθεσμων αλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της 
ευθύνης στους διάφορους παράγοντες, και 
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κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· να διαθέτει σαφείς στόχους σε κάθε χώρα 
εταίρο, που θα διαμορφωθούν σε στενή 
συνεργασία με τη χώρα εταίρο και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων όσων 
εργάζονται για την εμπλοκή των ανδρών 
και των αγοριών στην προαγωγή της 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 158
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά το GAP III να συνοδεύεται 
από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά 
καθορισμένους δείκτες επιτυχίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της 
ευθύνης στους διάφορους παράγοντες, 
και να διαθέτει σαφείς στόχους σε κάθε 
χώρα εταίρο, που θα διαμορφωθούν από 
κοινού με τη χώρα εταίρο και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ)·

6. συνιστά το GAP III να συνοδεύεται 
από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά 
καθορισμένους δείκτες επιτυχίας και να 
διαθέτει σαφείς στόχους σε κάθε χώρα 
εταίρο, που θα διαμορφωθούν από κοινού 
με τη χώρα εταίρο και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)·

Or. it

Τροπολογία 159
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί την εφαρμογή δεικτών 
σχετικών με τα φύλα στις φάσεις της 
επιλογής έργου, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης όλων των δράσεων της 
ΕΕ που αφορούν την εξωτερική πολιτική 
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και την πολιτική ασφαλείας, οι οποίες 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί ο επόμενος 
κοινός εκτελεστικός κανονισμός που θα 
καθορίζει κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες για την εφαρμογή των 
ενωσιακών μέσων χρηματοδότησης 
εξωτερικής δράσης να θεσπίζει βασικές 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων σε 
όλα τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα· 
ζητεί υποχρεωτική διενέργεια εκτιμήσεων 
του αντικτύπου στα φύλα ως γενική εκ 
των προτέρων προϋπόθεση, και συλλογή 
δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο 
όσον αφορά τους δικαιούχους και τους 
συμμετέχοντες· τονίζει την ανάγκη για 
συστηματική συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό, η οποία 
θα συνδυάζεται με κατάλληλο και 
ομοιόμορφο σύστημα εντοπισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
ενωσιακών δαπανών που αφορούν την 
ισότητα των φύλων στην εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί 
συστηματικά τον αντίκτυπο των 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να 
υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 160
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δεσμευθούν 
εκ νέου, μέσω του νέου GAP, για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
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όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων και 
στους μη κοινωνικούς τομείς, όπως το 
εμπόριο, η ενέργεια, η γεωργία και η 
μετανάστευση· καλεί την ΕΥΕΔ, τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να δεσμευτούν 
παράλληλα για την εφαρμογή καλύτερα 
στοχοθετημένων ως προς το φύλο 
δράσεων, πέρα από την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 161
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι τα κορίτσια και 
οι νεαρές γυναίκες είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες και ότι απαιτείται να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβασή τους σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, 
να εξεταστούν μια σειρά από ευκαιρίες 
στον τομέα της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (θέματα ΕΤΜΜ)·

Or. en

Τροπολογία 162
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
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εκτιμήσεις επιπτώσεων στα φύλα των 
διάφορων προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, οι οποίες 
θα περιέχουν διάφορους όρους, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του 
προϋπολογισμού, και να υποβάλει έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 163
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εντοπίσει επακριβώς όλες τις δαπάνες 
που αφορούν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το φύλο, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της εξωτερικής δράσης, να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο και να 
βελτιώσει την ποιότητα της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 164
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ 
και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
αναγνωρίσουν τα κορίτσια και τις νεαρές 
γυναίκες ως παράγοντες αλλαγής και να 
υποστηρίξουν την ασφαλή, 
εποικοδομητική και χωρίς αποκλεισμούς 
συμμετοχή τους στη ζωή των πολιτών και 
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στον δημόσιο βίο· τονίζει τον θετικό 
αντίκτυπο που έχουν τα κορίτσια, οι 
νεαρές γυναίκες και οι γυναίκες στην 
επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και 
κοινωνικής συνοχής, μεταξύ άλλων μέσω 
τοπικών πρωτοβουλιών που διευθύνονται 
από κορίτσια και γυναίκες στον τομέα 
της πρόληψης συγκρούσεων και 
εδραίωσης της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 165
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ 
και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να λάβουν 
υπόψη την ανάδραση των οργανώσεων 
που διευθύνονται από νέους και να τους 
υποστηρίζουν μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, καθώς οι νέοι επωμίζονται 
το μεγαλύτερο βάρος στις συγκρούσεις 
και τις καταστροφές και αποτελούν 
βασικούς παράγοντες αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 166
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής 
χρηματοδότησης για την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 

διαγράφεται
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Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI), και τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
μπορούν να βασίζονται στη λήψη 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. fr

Τροπολογία 167
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής 
χρηματοδότησης για την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI), και τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
μπορούν να βασίζονται στη λήψη 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 168
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής 
χρηματοδότησης για την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI), και τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
μπορούν να βασίζονται στη λήψη επαρκών 
οικονομικών πόρων για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου·

7. υπενθυμίζει το ουσιαστικό έργο 
που επιτελούν οι ΟΚΠ στο πεδίο για τη 
διατήρηση της ειρήνης και την προαγωγή 
της συμμετοχής των γυναικών σε 
ειρηνευτικές διαδικασίες, στην πολιτική, 
στη διακυβέρνηση, στην οικοδόμηση 
θεσμών, στο κράτος δικαίου και στον 
τομέα ασφαλείας και τονίζει την ανάγκη 
διασφάλισης σημαντικής 
χρηματοδότησης και ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τη διατήρηση και τη 
στήριξη των εν λόγω προσπαθειών· ζητεί 
τη χορήγηση ειδικής χρηματοδότησης για 
την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του 
προτεινόμενου κανονισμού για τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), και τη 
μείωση των διοικητικών περιορισμών ώστε 
να καταστεί δυνατή η πρόσβαση τοπικών 
και μικρών ΟΚΠ στη χρηματοδότηση· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι εταίροι μπορούν να 
βασίζονται στη λήψη επαρκών 
οικονομικών πόρων για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 169
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής 
χρηματοδότησης για την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI), και τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
μπορούν να βασίζονται στη λήψη 

7. ζητεί τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ που 
ασχολούνται με τα δικαιώματα των 
γυναικών στη χρηματοδότηση· έμφαση 
στην ισότητα των φύλων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και τη διαφορετικότητα στη 
θεσμική νοοτροπία της ΕΕ στην κεντρική 
διοίκηση και στις αντιπροσωπείες·
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επαρκών οικονομικών πόρων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. it

Τροπολογία 170
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής 
χρηματοδότησης για την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI), και τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
μπορούν να βασίζονται στη λήψη 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

7. τονίζει την ανάγκη αύξησης της 
αποδοτικής χρήσης των υφιστάμενων 
πόρων για την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού για 
τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), και τη 
μείωση των διοικητικών περιορισμών ώστε 
να καταστεί δυνατή η πρόσβαση τοπικών 
και μικρών ΟΚΠ στη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 171
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής 
χρηματοδότησης για την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI), και τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη 

7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής 
χρηματοδότησης για την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI), και τη μείωση των διοικητικών 
περιορισμών ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη 
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χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
μπορούν να βασίζονται στη λήψη επαρκών 
οικονομικών πόρων για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου·

χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
μπορούν να βασίζονται στη λήψη 
επαρκούς πολιτικής στήριξης και 
επαρκών οικονομικών πόρων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 172
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
έναν μηχανισμό εντοπισμού του ποσού 
ενωσιακής χρηματοδότησης για την 
ισότητα των φύλων που κατανέμεται και 
εκταμιεύεται στις χώρες εταίρους και να 
υποβάλει σχετική έκθεση μέσω του GAP 
III· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
διενεργεί επίσημη αξιολόγηση του 
αντικτύπου στα φύλα των διαφόρων 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ, με τη συμπερίληψη όρων, 
όπως η στήριξη του προϋπολογισμού, και 
να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· τονίζει ότι αυτή η 
αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε 
αξιόπιστα στοιχεία κατανεμημένα ανά 
φύλο και ότι το πόρισμά της θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στον μελλοντικό 
προγραμματισμό· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
απαντούν με επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 173
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Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ να ταχθούν 
υπέρ της συμπερίληψης των οργανώσεων 
για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς 
και των οργανώσεων που διευθύνονται 
από γυναίκες και των υπερασπιστών των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών, 
σε δομές ανθρωπιστικού συντονισμού και 
λήψης αποφάσεων· επιπλέον, καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτές οι 
οργανώσεις των γυναικών έχουν 
πρόσβαση σε τοπικούς μηχανισμούς 
χρηματοδότησης, όπως τα 
συγκεντρωμένα κεφάλαια· οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι πρεσβείες 
των κρατών μελών θα πρέπει να 
εμπλέκουν ιδίως τοπικές φεμινίστριες 
ακτιβίστριες και οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών, καθώς 
συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και 
στην εξασφάλιση αντικτύπου στις χώρες 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 174
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ισότιμης πρόσβασης στο κεφάλαιο για τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα· καλεί, σε 
αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν τη 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 
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μικροπίστωσης και να προάγουν ενεργά 
τη χρήση της μικροπίστωσης·

Or. en

Τροπολογία 175
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη 
ένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, η καλύτερη υποστήριξη της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, η 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσων 
αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και η προαγωγή της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, την καταπολέμηση των 
ανισοτήτων και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 176
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. υπενθυμίζει ότι η διαπραγμάτευση 
εμπορικών συμφωνιών, και ιδίως των 
κεφαλαίων Εμπορίου και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, που καλύπτουν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και τη 
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χειραφέτηση των γυναικών σε τρίτες 
χώρες· καλεί, ως εκ τούτου, τη ΓΔ 
Εμπορίου να συμπεριλάβει, σε όλες τις 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών και την ισότητα των φύλων ως 
παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, και 
να σέβεται τους βασικούς κανόνες 
εργασίας της ∆ΟΕ για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων από άποψη φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταναγκαστικής και της παιδικής 
εργασίας· υπενθυμίζει την ανάγκη 
παρακολούθησης του αντικτύπου των 
εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στην 
πολιτική και οικονομική ενδυνάμωση των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 177
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. τονίζει ότι η επίτευξη της 
ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή 
χωρίς την εμπλοκή των ανδρών και των 
αγοριών στη διαδικασία προαγωγής της 
ισότητας των φύλων, οι άνδρες και τα 
αγόρια πρέπει να κληθούν να 
συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν 
ενεργά στην προαγωγή υγιέστερων 
έμφυλων ρόλων· υπενθυμίζει ιδίως τον 
ρόλο και την ευθύνη των ανδρών και των 
αγοριών στην καταπολέμηση της 
σεξουαλικής και της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 178
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Έμφαση στη διάσταση του φύλου και τη 
διαφορετικότητα στη θεσμική νοοτροπία 
της ΕΕ στην κεντρική διοίκηση και στις 
αντιπροσωπείες

Διάσταση του φύλου στη θεσμική 
νοοτροπία της ΕΕ στην κεντρική διοίκηση 
και στις αντιπροσωπείες

Or. en

Τροπολογία 179
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την εξέταση συνεργιών 
μεταξύ αυτών των εσωτερικών και 
εξωτερικών προγραμμάτων της Ένωσης, 
ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και 
συνεχής προσέγγιση στις πολιτικές εντός 
και εκτός της Ένωσης, όπως στην 
περίπτωση του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)·

Or. en

Τροπολογία 180
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων·

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 181
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη σύνθεση του 
Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων 
ώστε να παράσχουν στους υπουργούς και 
στους υφυπουργούς που είναι αρμόδιοι 
για την ισότητα των φύλων ειδικό φόρουμ 
συζητήσεων και περαιτέρω διευκόλυνση 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 182
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων· ενθαρρύνει τη σύσταση μιας νέας 
επίσημης σύνθεσης του Συμβουλίου που 
θα συγκεντρώνει τους υπουργούς και τους 
υφυπουργούς της ΕΕ οι οποίοι είναι 
αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 183
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων· συνιστά η νέα ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου να εκπονεί κανόνες που 
θα επιτρέψουν τη σε βάθος συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 184
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν ομάδα εργασίας για την 
κατάσταση των γυναικών που ζουν υπό 
την εξουσία του ισλαμικού νόμου ανά τον 
κόσμο·

Or. fr

Τροπολογία 185
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας 
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του Συμβουλίου για την ισότητα των 
φύλων·

του Συμβουλίου για την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 186
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό 
εντός της ΕΥΕΔ για την ισότητα των 
φύλων και το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να 
έχει σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 187
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 

διαγράφεται
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κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό 
εντός της ΕΥΕΔ για την ισότητα των 
φύλων και το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να 
έχει σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

Or. it

Τροπολογία 188
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό 
εντός της ΕΥΕΔ για την ισότητα των 
φύλων και το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να 
έχει σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη 
για πιο αποδοτική χρήση των πόρων που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, δεδομένων 
των περιορισμών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ εν γένει, και ζητεί ο κάτοχος της 
θέσης να αναφέρεται απευθείας στον 
ΑΠ/ΥΕ· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου του έργου σε κάθε 
Διεύθυνση της ΕΥΕΔ και να ενθαρρύνει 
το προσωπικό της να συνεργαστεί στενά 
με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE), παρέχοντας 
υψηλής ποιότητας έρευνα και δεδομένα 
για την υποστήριξη πιο 
εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης 
λήψης αποφάσεων από φορείς χάραξης 
πολιτικής και άλλα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται για 
την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
τονίζει ότι η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων και των 
οργανισμών της ΕΕ συνιστά ουσιαστικό 
και ιδιαιτέρως αποδοτικό εργαλείο για 
την αποφυγή των υψηλών διοικητικών 
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δαπανών και της περιττής αύξησης της 
γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 189
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό εντός 
της ΕΥΕΔ για την ισότητα των φύλων και 
το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να έχει 
σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· επισημαίνει την 
ανάγκη η ΕΥΕΔ να προσαρμόσει τις 
οικείες διαδικασίες πρόσληψης και 
διορισμού, προκειμένου να δίνει ακόμη 
μεγαλύτερη προσοχή στην πολυμορφία 
και την ένταξη· υπογραμμίζει την ανάγκη 
οργάνωσης διάφορων ομάδων 
συνεντεύξεων, αναστολής μιας 
διαδικασίας διορισμού, ώστε να 
προσδιοριστεί μια περισσότερο 
ποικιλόμορφη συγκέντρωση υποψηφίων, 
καθώς και πιο συγκεκριμένοι διάλογοι με 
τα κράτη μέλη σε πολιτικό επίπεδο 
αναφορικά με τις προσπάθειες 
πρόσληψης· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να 
συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό εντός 
της ΕΥΕΔ για την ισότητα των φύλων και 
το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να έχει 
σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

Or. en
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Τροπολογία 190
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό 
εντός της ΕΥΕΔ για την ισότητα των 
φύλων και το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να 
έχει σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

9. θεωρεί λυπηρό ότι η ΕΥΕΔ δεν 
λαμβάνει υπόψη, στις συστάσεις και στη 
δράση της, την κατάσταση των γυναικών 
στις ισλαμικές χώρες, την οποία 
κατάσταση δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη 
ιδίως κατά την κατανομή της 
χρηματοδότησης στις τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 191
Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό εντός 
της ΕΥΕΔ για την ισότητα των φύλων και 
το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να έχει 
σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό εντός 
της ΕΥΕΔ για την ισότητα των φύλων και 
το θεματολόγιο ΓΕΑ, ο οποίος θα 
αναφέρεται απευθείας στον κύριο 
σύμβουλο·
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ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

Or. en

Τροπολογία 192
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό εντός 
της ΕΥΕΔ για την ισότητα των φύλων και 
το θεματολόγιο ΓΕΑ, και να έχει 
σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για 
θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στον κύριο σύμβουλο·

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου 
συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την 
περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το 
προσωπικό και τους πόρους που 
διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο 
κάτοχος της θέσης να αναφέρεται 
απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να συστήσει οργανωτικό διαχωρισμό εντός 
της ΕΥΕΔ για την ισότητα των φύλων και 
το θεματολόγιο ΓΕΑ, ο οποίος θα είναι 
ενσωματωμένος στις Διευθύνσεις της 
ΕΥΕΔ και θα παρέχει επαρκή βοήθεια για 
την υλοποίηση του θεματολογίου ΓΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 193
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο κατά 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ που 
αφορούν τη χειραφέτηση των γυναικών· 
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τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η 
αξιοπιστία της ανάλυσης με βάση το 
φύλο, με την εναρμόνιση των δεδομένων 
που συλλέγονται από τις αντιπροσωπείες 
της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή 
η σύγκρισή τους· υπογραμμίζει, επιπλέον, 
ότι είναι σημαντική η διενέργεια 
τεκμηριωμένης ανάλυσης με βάση το 
φύλο, με τη χρήση, όπου είναι δυνατόν, 
δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο και 
ηλικία, σε συνεννόηση με τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· και 
ζητεί η ανάλυση με βάση το φύλο να έχει 
έναν ρόλο στον ορισμό των στόχων 
στρατηγικής, των προγραμμάτων, των 
έργων και του διαλόγου ανά χώρα· 
προτρέπει την ΕΕ να διερευνήσει τις 
δυνατότητες ανταλλαγής, διαχείρισης και 
επικαιροποίησης της ανάλυσης με βάση 
το φύλο με πιο συστηματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 194
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της 
ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων 
ευκαιριών για την περίοδο 2018-2023, 
αλλά θεωρεί λυπηρή την έλλειψη 
συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων· 
ζητεί την επικαιροποίησή της ώστε να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους και 
δεσμευτικούς στόχους για την παρουσία 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· συνιστά 
να τεθεί ως στόχος η κάλυψη του 50 % 
των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, 
μεταξύ άλλων ως επικεφαλής 
αντιπροσωπειών και αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την απουσία άλλων στόχων 
όσον αφορά την πολυμορφία και τη 

διαγράφεται
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συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
φυλή, την ικανότητα και τις εθνοτικές 
καταβολές·

Or. es

Τροπολογία 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της 
ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων 
ευκαιριών για την περίοδο 2018-2023, 
αλλά θεωρεί λυπηρή την έλλειψη 
συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων· 
ζητεί την επικαιροποίησή της ώστε να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους και 
δεσμευτικούς στόχους για την παρουσία 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· συνιστά 
να τεθεί ως στόχος η κάλυψη του 50 % 
των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, 
μεταξύ άλλων ως επικεφαλής 
αντιπροσωπειών και αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την απουσία άλλων στόχων 
όσον αφορά την πολυμορφία και τη 
συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
φυλή, την ικανότητα και τις εθνοτικές 
καταβολές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 196
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της 
ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων 
ευκαιριών για την περίοδο 2018-2023, 
αλλά θεωρεί λυπηρή την έλλειψη 
συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων· 
ζητεί την επικαιροποίησή της ώστε να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους και 
δεσμευτικούς στόχους για την παρουσία 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· συνιστά 
να τεθεί ως στόχος η κάλυψη του 50 % 
των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, 
μεταξύ άλλων ως επικεφαλής 
αντιπροσωπειών και αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την απουσία άλλων στόχων 
όσον αφορά την πολυμορφία και τη 
συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
φυλή, την ικανότητα και τις εθνοτικές 
καταβολές·

10. επισημαίνει τη στρατηγική της 
ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων 
ευκαιριών για την περίοδο 2018-2023·

Or. it

Τροπολογία 197
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 
την περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί 
λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων· ζητεί την 
επικαιροποίησή της ώστε να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους και 
δεσμευτικούς στόχους για την παρουσία 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· συνιστά 
να τεθεί ως στόχος η κάλυψη του 50 % 
των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, 
μεταξύ άλλων ως επικεφαλής 
αντιπροσωπειών και αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· εκφράζει επίσης τη 

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 
την περίοδο 2018-2023 και καλεί την 
ΕΥΕΔ να την επανεξετάσει εν ευθέτω 
χρόνω και να εξετάσει τον καθορισμό 
συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων 
που περιλαμβάνουν την παρουσία 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις·



PE650.560v01-00 122/165 AM\1203796EL.docx

EL

λύπη του για την απουσία άλλων στόχων 
όσον αφορά την πολυμορφία και τη 
συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
φυλή, την ικανότητα και τις εθνοτικές 
καταβολές·

Or. en

Τροπολογία 198
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 
την περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί 
λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων· ζητεί την 
επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους 
για την παρουσία γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις· συνιστά να τεθεί ως 
στόχος η κάλυψη του 50 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, μεταξύ 
άλλων ως επικεφαλής αντιπροσωπειών και 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
απουσία άλλων στόχων όσον αφορά την 
πολυμορφία και τη συνολική 
διαφοροποίηση στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη φυλή, την 
ικανότητα και τις εθνοτικές καταβολές·

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 
την περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί 
λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων· ζητεί την 
επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους 
για την παρουσία γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις· συνιστά να τεθεί ως 
στόχος η κάλυψη του 50 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, μεταξύ 
άλλων ως επικεφαλής αντιπροσωπειών και 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· 
χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτήν την 
άποψη, με την κάλυψη διευθυντικών 
θέσεων από γυναίκες σε ποσοστό 41% σε 
όλες τις βαθμίδες· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ απέχει πολύ 
από την επίτευξη αυτού του στόχου και 
καλεί τον υφιστάμενο ΑΠ/ΥΕ να προβεί 
στις αναγκαίες ενέργειες για να διορθώσει 
αυτήν την κατάσταση· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την απουσία άλλων στόχων 
όσον αφορά την πολυμορφία και τη 
συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη φυλή, 
την ικανότητα και τις εθνοτικές 
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καταβολές·

Or. en

Τροπολογία 199
Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 
την περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί 
λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων· ζητεί την 
επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους 
για την παρουσία γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις· συνιστά να τεθεί ως 
στόχος η κάλυψη του 50 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, 
μεταξύ άλλων ως επικεφαλής 
αντιπροσωπειών και αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την απουσία άλλων στόχων 
όσον αφορά την πολυμορφία και τη 
συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη φυλή, 
την ικανότητα και τις εθνοτικές 
καταβολές·

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 
την περίοδο 2018-2023· ζητεί την 
επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους 
για την παρουσία γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις· συμμετέχει σε 
συζήτηση όσον αφορά την πολυμορφία 
και τη συνολική διαφοροποίηση στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με 
τη φυλή, την ικανότητα και τις εθνοτικές 
καταβολές·

Or. en

Τροπολογία 200
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 

10. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ 
για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για 
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την περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί 
λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων· ζητεί την 
επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους 
για την παρουσία γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις· συνιστά να τεθεί ως 
στόχος η κάλυψη του 50 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, μεταξύ 
άλλων ως επικεφαλής αντιπροσωπειών και 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
απουσία άλλων στόχων όσον αφορά την 
πολυμορφία και τη συνολική 
διαφοροποίηση στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη φυλή, την 
ικανότητα και τις εθνοτικές καταβολές·

την περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί 
λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων· ζητεί την 
επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους στόχους για την παρουσία 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· συνιστά 
να τεθεί ως στόχος η κάλυψη του 50 % των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, μεταξύ 
άλλων ως επικεφαλής αντιπροσωπειών και 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
απουσία άλλων στόχων όσον αφορά την 
πολυμορφία και τη συνολική 
διαφοροποίηση στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη φυλή, την 
ικανότητα και τις εθνοτικές καταβολές·

Or. en

Τροπολογία 201
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των 
γυναικών σε αποστολές ΚΠΑΑ συμβάλλει 
στην αποτελεσματικότητα της αποστολής 
και ωθεί την αξιοπιστία της ΕΕ ως 
υποστηρικτή των ίσων δικαιωμάτων για 
τους άνδρες και τις γυναίκες 
παγκοσμίως1α· καλεί σε αυτό το πλαίσιο 
τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να προωθήσουν τη συμμετοχή των 
γυναικών στις αποστολές ΚΠΑΑ.
_________________
1α 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2017/603855/EXPO_STU(2
017)603855_EN.pdf 

Or. en
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Τροπολογία 202
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως 
την ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 203
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως 
την ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 204
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης με 
επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και με περιγραφές 
θέσεων εργασίας που εκθέτουν 
λεπτομερώς τις αρμοδιότητές τους στα 
λειτουργικά και πολιτικά χαρτοφυλάκια· 
τονίζει ότι θα πρέπει να αναφέρονται 
απευθείας στον επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ/επικεφαλής 
τμήματος, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή έγγραφα που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, να 
συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
συγκεκριμένων έργων και να έχουν 
διαχειριστικές ευθύνες, όπου απαιτείται· 
ζητεί την έκδοση συγκεκριμένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ισότητα των φύλων για όλες τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη να συμπεριληφθεί μια νέα γραμμή 
προϋπολογισμού της ΕΕ που θα 
χρηματοδοτεί τη θέση συμβούλων σε 
θέματα φύλου σε στρατιωτικές αποστολές 
ΚΠΑΑ·

Or. en
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Τροπολογία 205
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης· τονίζει 
ότι θα πρέπει όλα τα σημεία επαφής για 
θέματα φύλου να λάβουν επαρκή χρόνο 
και δυναμικό για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους· τονίζει την ανάγκη 
κατάρτισης προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι υπεύθυνοι για θέματα φύλου 
μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί· 
υπογραμμίζει την ανάγκη 
επικαιροποίησης των περιγραφών των 
θέσεων εργασίας και των συμβάσεων, 
προκειμένου να περιλαμβάνουν συναφείς 
αρμοδιότητες που αφορούν την 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 206
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως 
την ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ στο 
εξωτερικό εξασφαλίζουν ίσα δικαιώματα 
και ίσους όρους σε άνδρες και γυναίκες 
κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της 
αντιπροσωπείας·

Or. it

Τροπολογία 207
Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 208
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα 
σημείο επαφής για θέματα φύλου με 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει 
ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ στο εξωτερικό φέρουν επισήμως την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πτυχές του έργου της 
αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί 
περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει τις 
ομαλές ροές εργασίας και να περιορίσει 
τη γραφειοκρατία στο ελάχιστο στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 209
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η επίτευξη της 
ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή 
χωρίς μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη 
διάσταση του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, υποχρεωτική κατάρτιση σε 
θέματα ισότητας των φύλων για όλα τα 
μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη 
της ΕΥΕΔ και τους αρχηγούς/διοικητές 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 210
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η επίτευξη της 
ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή 
χωρίς μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη 
διάσταση του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, υποχρεωτική κατάρτιση σε 
θέματα ισότητας των φύλων για όλα τα 
μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη 
της ΕΥΕΔ και τους αρχηγούς/διοικητές 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 211
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η επίτευξη της 
ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή 
χωρίς μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη 
διάσταση του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, υποχρεωτική κατάρτιση σε 
θέματα ισότητας των φύλων για όλα τα 
μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη 
της ΕΥΕΔ και τους αρχηγούς/διοικητές 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 212
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας 
των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς μια 

12. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας 
των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς μια 
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ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση 
του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα 
ισότητας των φύλων για όλα τα μεσαία και 
ανώτερα διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ και 
τους αρχηγούς/διοικητές αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση 
του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα 
ισότητας των φύλων για όλα τα μεσαία και 
ανώτερα διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ και 
τους αρχηγούς/διοικητές αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· υπογραμμίζει ότι οι 
επιστολές ανάθεσης αποστολής και οι 
περιγραφές των θέσεων εργασίας για τους 
νέους επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ χρειάζεται να περιλαμβάνουν 
ειδικές αναφορές στην ισότητα των 
φύλων· τονίζει ότι η αξιολόγησή τους 
πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
κριτήρια για την εργασία που 
αναλαμβάνεται ώστε να διασφαλίζεται η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 213
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας 
των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς μια 
ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση 
του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα 
ισότητας των φύλων για όλα τα μεσαία και 
ανώτερα διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ και 
τους αρχηγούς/διοικητές αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

12. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας 
των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς μια 
ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση 
του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
ειδικά ανά τμήμα προγράμματα 
κατάρτισης σε θέματα ισότητας των 
φύλων για όλα τα μεσαία και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ και τους 
αρχηγούς/διοικητές αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 214
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί διαρκή πολιτισμική 
μετατόπιση, συμπεριλαμβανομένου του 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεταξύ 
των εν λόγω οργάνων και των κρατών 
μελών της ΕΕ· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, 
την καλύτερη ένταξη προβληματισμών 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική 
και τον πολιτικό διάλογο για την 
περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου για την 
εμπέδωση της λογοδοσίας στο 
ανθρωπιστικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 215
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο αριθμός γυναικών που 
εργάζονται σε αποστολές ΚΠΑΑ και 
ιδίως σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 
παραμένει πολύ χαμηλός· υπενθυμίζει ότι 
η πολυμορφία των φύλων στην ΚΠΑΑ 
είναι σημαντική για την εφαρμογή 
πολλών λειτουργικών καθηκόντων και 
αποτελεσματικής εκτέλεσης των 
καθηκόντων, όπως η αύξηση της 
επίγνωσης της κατάστασης, η προσέγγιση 
διαφορετικών ομάδων στην κοινωνία ή η 
περαιτέρω ενίσχυση της κατάρτισης και 
της παρακολούθησης·

Or. en
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Τροπολογία 216
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί την ενεργή προαγωγή και τη 
στήριξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης για το σύνολο του 
προσωπικού όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και την ανάλυση με βάση το φύλο· τονίζει 
ότι τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης 
πρέπει να επαναλαμβάνονται 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 217
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. προτρέπει την ΕΥΕΔ να προαγάγει 
την ανάγκη για δεσμευτική πολιτική 
υποχρέωση αύξησης του αριθμού των 
γυναικών σε αποστολές και επιχειρήσεις 
διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ· προτρέπει 
τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τρόπους 
ενίσχυσης των πολιτικών πρόσληψης και 
παραμονής και τρόπους προαγωγής της 
συμμετοχής των γυναικών σε αποστολές 
οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης 
και να παρουσιάζουν περισσότερες 
γυναίκες υποψήφιες για να υπηρετήσουν 
ως επικεφαλής αντιπροσωπειών, ΕΕΕΕ 
και επικεφαλής αποστολών και 
επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 218
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης 
μιας απλοποιημένης μεθόδου υποβολής 
εκθέσεων σε όλες τις πτυχές της ΕΕ που 
σχετίζονται με το φύλο προκειμένου η 
γραφειοκρατία να περιορίζεται στο 
ελάχιστο· ζητεί την ανάπτυξη 
διαδικτυακής υποβολής εκθέσεων, 
σαφών προτύπων και την έκδοση ενός 
οδηγού προς διευκόλυνση του έργου των 
αντιπροσωπειών·

Or. en

Τροπολογία 219
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί την επικαιροποίηση των 
επικαιροποιημένων γενικών 
δεοντολογικών κανόνων για τις 
αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, 
ώστε να περιλαμβάνουν την αρχή της 
μηδενικής ανοχής στη μη λήψη μέτρων 
για την ηγεσία και τη διαχείριση της ΕΕ 
αναφορικά με τη σεξουαλική και την 
έμφυλη βία·

Or. en



AM\1203796EL.docx 135/165 PE650.560v01-00

EL

Τροπολογία 220
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν ουσιαστικά τη χρήση της 
ανάλυσης με βάση το φύλο και της 
συνεκτικής ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου, συμπεριλαμβανομένων της 
συλλογής και της χρήσης δεδομένων 
κατανεμημένων ανά φύλο και ηλικία και 
δεικτών ευαίσθητων σε θέματα φύλου για 
την αναγνώριση, τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση όλων των διαδικασιών της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν το 
εμπόριο, τις συναφείς με τις υποδομές 
επενδύσεις, τις επενδύσεις του ιδιωτικού 
τομέα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και την κλιματική 
αλλαγή, και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί σε όλες τις εξωτερικές δράσεις 
σε θεματικούς τομείς που έχουν πιθανό 
μετασχηματιστικό σκοπό και περιεχόμενο 
σε θέματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 221
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμόζεται μια πολιτική μηδενικής 
ανοχής αναφορικά με υποθέσεις 
σεξουαλικής ή έμφυλης παρενόχλησης 
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και να υποστηρίζονται οι θεσμικές δομές 
που εστιάζουν στην πρόληψη της 
σεξουαλικής ή έμφυλης βίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνον λίγες 
αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ παρέχουν 
κατάρτιση για τη σεξουαλική ή έμφυλη 
βία και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν κάθε προσπάθεια 
καταπολέμησης της σεξουαλικής ή 
έμφυλης βίας σε διεθνείς ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι 
μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος και τα 
θύματα προστατεύονται αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 222
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Απόδοση προτεραιότητας στην προστασία 
και την προαγωγή των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της συμμετοχής των 
γυναικών

Απόδοση προτεραιότητας στην προστασία 
και την προαγωγή των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών και της 
συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 223
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με όλες τις διεθνείς 
δεσμεύσεις που σχετίζονται με το 
παγκόσμιο θεματολόγιο για την ισότητα 
των φύλων· ζητεί, επιπλέον, να 
ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα κράτη 

διαγράφεται
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εταίρους να άρουν τις επιφυλάξεις που 
έχουν διατυπώσει σε σχέση με τη 
CEDAW και να εφαρμόσουν τη δήλωση 
και το σχέδιο δράσης της τέταρτης 
παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ για τις 
γυναίκες στο Πεκίνο το 1995, μεταξύ 
άλλων μέσω της νομοθεσίας·

Or. es

Τροπολογία 224
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με όλες τις διεθνείς 
δεσμεύσεις που σχετίζονται με το 
παγκόσμιο θεματολόγιο για την ισότητα 
των φύλων· ζητεί, επιπλέον, να 
ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα κράτη 
εταίρους να άρουν τις επιφυλάξεις που 
έχουν διατυπώσει σε σχέση με τη 
CEDAW και να εφαρμόσουν τη δήλωση 
και το σχέδιο δράσης της τέταρτης 
παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ για τις 
γυναίκες στο Πεκίνο το 1995, μεταξύ 
άλλων μέσω της νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 225
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με όλες τις διεθνείς 

13. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
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δεσμεύσεις που σχετίζονται με το 
παγκόσμιο θεματολόγιο για την ισότητα 
των φύλων· ζητεί, επιπλέον, να 
ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα κράτη 
εταίρους να άρουν τις επιφυλάξεις που 
έχουν διατυπώσει σε σχέση με τη 
CEDAW και να εφαρμόσουν τη δήλωση 
και το σχέδιο δράσης της τέταρτης 
παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ για τις 
γυναίκες στο Πεκίνο το 1995, μεταξύ 
άλλων μέσω της νομοθεσίας·

ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, τηρώντας όλες τις διεθνείς 
δεσμεύσεις και τις βέλτιστες πρακτικές 
που σχετίζονται με το παγκόσμιο 
θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων· 
ζητεί, επιπλέον, να ενθαρρύνουν και να 
στηρίξουν τα κράτη εταίρους μέσω 
συστάσεων για την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις που 
περιέχονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW) και με τη δήλωση και το σχέδιο 
δράσης της τέταρτης παγκόσμιας 
διάσκεψης του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο 
Πεκίνο το 1995, μεταξύ άλλων· 
υπογραμμίζει τη σημασία της σύστασης 
της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ με τίτλο «Ending 
Sexual Exploitation, Abuse, and 
Harassment in Development Co-operation 
and Humanitarian Assistance» 
(Καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της 
παρενόχλησης στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας)· χαιρετίζει σε 
αυτό το πλαίσιο την επικέντρωση στην 
αντιμετώπιση της κακοποίησης και της 
παρενόχλησης από τα συναφή 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αναπτυξιακή 
συνεργασία, στο ανθρωπιστικό πλαίσιο 
και σε ρυθμίσεις που συνδέονται με τις 
διαμάχες στη συνεργασία και την 
ανθρωπιστική βοήθεια.

Or. en

Τροπολογία 226
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α.  καλεί την ΕΥΕΔ να εξετάσει την 
επανεξέταση των κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης 
εναντίον τους «EU guidelines on violence 
against women and girls and combating 
all forms of discrimination against them», 
προκειμένου να προσθέσει αναφορές σε 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση των αυξανόμενων 
επιθέσεων και απειλών κατά των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών και κατά των 
διεμφυλικών ατόμων ή των ατόμων 
έμφυλης ποικιλίας και την ευθυγράμμιση 
των κατευθυντήριων γραμμών με τους 
ορισμούς και τις συστάσεις της σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 227
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν επαρκή προϋπολογισμό 
για την εκπαίδευση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλίσουν 
ότι κάθε κορίτσι μπορεί να πετύχει, παρά 
τις περιστάσεις συγκρούσεων και 
φυσικών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 228
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που 
αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 229
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που 
αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 230
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών·

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί την 
άμεση εισαγωγή μιας διάστασης του 
φύλου και συγκεκριμένα μέτρα για τη 
στήριξη και των γυναικών υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα 
προγράμματα και τις πράξεις που 
αποσκοπούν στην προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 231
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
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της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών·

της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 232
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών·

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να 
μειωθούν οι απειλές και οι παράγοντες 
κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών, όπως αυτές 
διατυπώνονται στο σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την περίοδο 
2020 - 2024·

Or. en

Τροπολογία 233
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών·

14. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την 
αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων 
στρατηγικών και εργαλείων για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 
κατάστασης, των απειλών και των 
παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστριών 
κοριτσιών και νεαρών γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 234
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την ΕΥΕΔ να συνεργαστεί με 
τις χώρες εταίρους ώστε να βελτιωθεί το 
καθεστώς των γυναικών, μεταξύ άλλων 
σε τομείς, όπως τα δικαιώματα 
κληρονομιάς περιουσίας και γης, η 
πρόσβαση σε νομικό καθεστώς, μεταξύ 
άλλων μέσω της καταχώρισης γέννησης, 
το μειωμένο βάρος μη αμειβόμενων 
εργασιών παροχής φροντίδας, η 
πρόσβαση στον οικονομικό και ψηφιακό 
γραμματισμό, η τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, και η προστασία από την 
παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εκμετάλλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 235
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί 
μια διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της 
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που 
εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών αιτούντων άσυλο και 
προσφύγων, για την άμεση θέσπιση 
διαδικασιών χορήγησης ασύλου και 
μετανάστευσης που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και να ενταθούν οι 
εργασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
σωστή αναγνώριση και προστασία έναντι 
πιθανής βίας, παρενόχλησης, βιασμών 
και εμπορίας γυναικών στα κέντρα 
υποδοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 236
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ενισχύσει τον κανονισμό για τη 
θέσπιση του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, 
προκειμένου να δοθούν σαφείς στόχοι για 
τον τρόπο εξασφάλισης της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και στοχευμένων δράσεων, με την 
αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων 
για την καταπολέμηση όλων των πτυχών 
των ανισοτήτων που επηρεάζουν τα 
κορίτσια και τις γυναίκες, σύμφωνα με 
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την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανάπτυξη και το σχέδιο δράσης για 
θέματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 237
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί 
η δέουσα προσοχή στην ισότητα των 
φύλων κατά τη διαπραγμάτευση νέων ή 
κατά την επανεξέταση υφιστάμενων 
εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών 
σύνδεσης· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να προαγάγουν και να 
στηρίξουν την ένταξη ενός κεφαλαίου 
συγκεκριμένα για θέματα φύλου στις 
εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες 
σύνδεσης της ΕΕ και να εξασφαλίσουν 
ότι προβλέπει ειδικά δεσμευτικές 
υποχρεώσεις σεβασμού και προαγωγής 
της ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών· ζητεί την 
προαγωγή αρχών διεθνών 
αναγνωρισμένων προτύπων, διεθνών 
συμφωνιών και της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών και δεσμεύσεων για τα 
δικαιώματα των κοριτσιών και των 
γυναικών, την ισότητα των φύλων, την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και τη χειραφέτηση των γυναικών στις εν 
λόγω συμφωνίες βάσει της Διακήρυξης 
και της Πλατφόρμας Δράσης του 
Πεκίνου, των ΣΒΑ, της CEDAW και των 
θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον 
αντίκτυπο με βάση το φύλο της 
εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών 
της ΕΕ σε εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων και να 
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εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες 
δεν οξύνουν τις υφιστάμενες ανισότητες ή 
δεν δημιουργούν νέες·

Or. en

Τροπολογία 238
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τα 
δικαιώματα των κοριτσιών και των 
γυναικών και να εξασφαλίσουν την πλήρη 
και εποικοδομητική συμμετοχή τους στα 
διάφορα στάδια του κύκλου 
συγκρούσεων, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της ΕΕ για την 
πρόληψη των συγκρούσεων και τη 
διαμεσολάβηση· ζητεί την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου μέσω της 
ένταξης πραγματογνωμοσύνης για 
θέματα φύλου, συμπεριλαμβανομένων της 
έμφυλης βίας και της σεξουαλικής βίας 
που συνδέεται με τις συγκρούσεις, σε όλα 
τα επίπεδα διατήρησης της ειρήνης, 
καθώς και μέσω της σημαντικής 
αύξησης του αριθμού των γυναικών σε 
άλλες βασικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα 
πρόληψης συγκρούσεων και ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 239
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες για την καταπολέμηση όλων 
των μορφών εμπορίας ανθρώπων, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 
διάσταση του φύλου της εμπορίας 
ανθρώπων συγκεκριμένα για την 
καταπολέμηση των γάμων ανηλίκων, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και 
κοριτσιών και του σεξουαλικού 
τουρισμού· ζητεί την υποχρεωτική 
εκτίμηση επιπτώσεων για τους κινδύνους 
που τίθενται από τρίτη χώρα αναφορικά 
με την εμπορία ανθρώπων, ως μέρος του 
γενικού εκ των προτέρων καθορισμένου 
όρου όλων των συμφωνιών 
απελευθέρωσης των θεωρήσεων· τονίζει 
την ανάγκη να συμπεριληφθεί η 
αποτελεσματική συνεργασία με τρίτες 
χώρες σε θέματα εμπορίας ανθρώπων 
μεταξύ των υποχρεωτικών κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούνται ενόψει κάθε 
συμφωνίας απελευθέρωσης των 
θεωρήσεων· καλεί την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να 
συμπεριλάβουν στις διαπραγματεύσεις 
τους με τρίτες χώρες για συμφωνίες 
σύνδεσης και συνεργασίας με τρίτες 
χώρες ένα πλαίσιο συνεργασίας αναφοράς 
για την αποτελεσματική καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς 
πρωτοκόλλου για την καταγραφή 
στοιχείων που αφορούν προσφυγές και 
δίωξη της εμπορίας· ζητεί τη θέσπιση 
μιας προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου στην εμπορία 
ανθρώπων, με τη σφαιρική αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων που έχει στην υλοποίηση 
ευρέος φάσματος ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, στο πλαίσιο οποιασδήποτε 
σύγκρουσης·

Or. en
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Τροπολογία 240
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ 
να παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης 
του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, 
και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
την προστασία τους· παροτρύνει την 
Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και 
τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο 
του έργου τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 241
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης 
του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, 
και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
την προστασία τους· παροτρύνει την 
Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και 

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρέχουν το προνόμιο της ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο 
στα υπογόνιμα ζευγάρια διαφορετικού 
φύλου, τα οποία διατηρούν έγγαμη ή 
σταθερή σχέση συμβίωσης·
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τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο 
του έργου τους·

Or. fr

Τροπολογία 242
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους· προτρέπει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
αμφισβήτηση και τη μετατροπή των 
αρνητικών έμφυλων προτύπων και 
στερεοτύπων σε όλα τα πλαίσια που 
οδηγούν σε διακρίσεις και 
περιθωριοποίηση, όπως ο 
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ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και οι γάμοι 
ανηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 243
Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ 
να παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης 
του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, 
και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
την προστασία τους· παροτρύνει την 
Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και 
τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

15. παροτρύνει την Επιτροπή, την 
ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους επικεφαλής 
των αντιπροσωπειών της ΕΕ να 
διασφαλίσουν την πολιτική και οικονομική 
στήριξη των τοπικών οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

Or. en

Τροπολογία 244
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
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παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους από απειλές, 
παρενόχληση, βία και ρητορική μίσους· 
παροτρύνει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα 
κράτη μέλη και τους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ να διασφαλίσουν 
την πολιτική και οικονομική στήριξη των 
τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων των γυναικών και των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να καταστήσουν τη 
συνεργασία και τη διαβούλευση με αυτές 
βασικό στοιχείο του έργου τους·

Or. en

Τροπολογία 245
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
να διασφαλίσουν την πολιτική στήριξη των 
τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και να εξασφαλίσουν αρμόζον 
επίπεδο ανάπτυξης ικανοτήτων από 
μέρους τους, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων των γυναικών και των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
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διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

δικαιωμάτων, και να καταστήσουν τη 
συνεργασία και τη διαβούλευση με αυτές 
βασικό στοιχείο του έργου τους·

Or. en

Τροπολογία 246
Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης 
του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την 
Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και 
τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
παρακολουθούν την κατάσταση της 
ισότητας των φύλων και την κατάσταση 
της κοινωνίας των πολιτών, και να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
τους· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα 
κράτη μέλη και τους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ να διασφαλίσουν 
την πολιτική και οικονομική στήριξη των 
τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων των γυναικών και των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να καταστήσουν τη 
συνεργασία και τη διαβούλευση με αυτές 
βασικό στοιχείο του έργου τους·

Or. en

Τροπολογία 247
Isabella Tovaglieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
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παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
να διασφαλίσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

παρακολουθούν την εναντίωση στην 
ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
να συνδιαλέγονται με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών και των υπερασπιστών των 
δικαιωμάτων των γυναικών, και να 
καταστήσουν τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση με αυτές βασικό στοιχείο του 
έργου τους·

Or. it

Τροπολογία 248
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 
ανθρωπιστικές κρίσεις εντείνουν την 
ανάγκη παροχής υπηρεσιών στον τομέα 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
(SRHR), καθώς οι κρίσεις ενέχουν 
αυξημένο κίνδυνο έκθεσης των γυναικών 
και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα 
ευάλωτων ομάδων, όπως τα κορίτσια 
πρόσφυγες και μετανάστες, σε 
σεξουαλική και έμφυλη βία, σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενες ασθένειες, σεξουαλική 
εκμετάλλευση και ανεπιθύμητες κυήσεις· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αποδώσουν υψηλή προτεραιότητα στο 
πλήρες φάσμα υπηρεσιών σεξουαλικής 
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και αναπαραγωγικής υγείας που λαμβάνει 
υπόψη τη διάσταση της ηλικίας στην από 
μέρους τους παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας και να διασφαλίσουν τη συνεχή 
στήριξη των υπηρεσιών οικογενειακού 
προγραμματισμού στο πλαίσιο της 
αλληλουχίας ανθρωπιστικής βοήθειας-
ανάπτυξης· ζητεί την ανάληψη 
ισχυρότερης δράσης για τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα (SRHR) ως προϋπόθεση για 
την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών, όπως και την 
ανάγκη κατάλληλων εργαλείων για τη 
μέτρηση της προόδου στη διασφάλιση 
της καθολικής πρόσβασης στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα (SRHR), όπως 
έχει συμφωνηθεί βάσει των δεσμεύσεων 
της ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον 
Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) και 
της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου 
και σύμφωνα με τα έγγραφα που 
προέκυψαν από τις αναθεωρητικές 
διασκέψεις τους, βάσει του ΣΒΑ 5.6· 
τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν και 
να στηριχθούν προσπάθειες πρόληψης 
της σεξουαλικής και έμφυλης βίας μέσω 
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για 
θέματα φύλου με την εμπλοκή αγοριών 
και ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 249
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να στηρίξουν συστηματικά την καθολική 
απόλαυση σεξουαλικής και 
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αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της 
αποτελεσματικής πρόσβασης σε 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, 
υπηρεσίες οικογενειακού 
προγραμματισμού, αντισυλληπτικά μέσα 
και υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης, και ποιοτική υγειονομική 
περίθαλψη για μητέρες, και τον σεβασμό 
στο δικαίωμα των γυναικών να 
αποφασίζουν για το σώμα τους, και να 
προστατεύονται ενάντια σε κάθε μορφή 
διακρίσεων, καταναγκασμού ή βίας από 
αυτήν την άποψη· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αντιστρέψει τον αντίκτυπο 
του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» 
υποστηρίζοντας σημαντικά τη 
χρηματοδότηση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, και μέσω του νέου 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 250
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένων της εμπορίας 
ανθρώπων, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, των εξαναγκαστικών 
γάμων, των εγκλημάτων τιμής, του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων (FGM) και της 
χρήσης σεξουαλικής βίας, ως πολεμικού 
όπλου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να επικυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, ως την πρώτη 
νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη που 
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αποσκοπεί στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, αποτελώντας με αυτόν τον 
τρόπο παράδειγμα παγκοσμίως και 
καθιστώντας τη δέσμευση για την 
εξάλειψη της εν λόγω βίας αξιόπιστη στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 251
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι η εξασφάλιση 
εποικοδομητικής και ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στη 
διαπραγμάτευση της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ, καθώς και σε 
ειρηνευτικές διαδικασίες και διαδικασίες 
ασφαλείας συνδέεται με μεγαλύτερη 
οικονομική ανάπτυξη, μείωση της 
παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και προαγωγή της 
παγκόσμιας ασφάλειας, της δημοκρατίας 
και της βιώσιμης ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 252
Pernille Weiss, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επιμένει ότι τα κορίτσια και οι 
γυναίκες που αποτελούν θύματα βιασμού 
πολέμου πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
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φροντίδα χωρίς διακρίσεις και 
συγκεκριμένα σε ολοκληρωμένη ιατρική 
περίθαλψη· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, 
στην ανάγκη να διασφαλιστεί η 
προστασία του δικαιώματος στη ζωή και 
την αξιοπρέπεια για όλες τις γυναίκες και 
όλα τα κορίτσια, με την ενεργό 
καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών· 
υπογραμμίζει ότι η χρήση του βιασμού ως 
όπλου πολέμου και καταπίεσης πρέπει να 
εξαλειφθεί και ότι η ΕΕ πρέπει να 
ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις τρίτων 
χωρών και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που εμπλέκονται σε περιοχές όπου 
ασκείται έμφυλη βία, προκειμένου να 
δοθεί τέλος στην πρακτική, να 
παραπέμψει στη δικαιοσύνη τους 
αυτουργούς και να εργαστεί με τους 
επιζώντες, τις πληττόμενες γυναίκες και 
τις κοινότητες ώστε να τους βοηθήσει να 
γιατρευτούν και να ανακάμψουν·

Or. en

Τροπολογία 253
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. αναγνωρίζει ότι η ισότητα των 
φύλων αποτελεί προϋπόθεση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αποδοτική διαχείριση 
των προκλήσεων που αφορούν το κλίμα 
και ότι, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιη 
μετάβαση που δεν αποκλείει κανέναν, 
όλες οι δράσεις για το κλίμα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μια διατομεακή διάσταση 
του φύλου· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 30% των 
διαπραγματευτών για το κλίμα είναι 
γυναίκες και υπενθυμίζει ότι η 
εποικοδομητική και ισότιμη συμμετοχή 
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των γυναικών στα όργανα λήψης 
αποφάσεων για την κλιματική πολιτική 
και τη δράση για το κλίμα σε ενωσιακό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων· 
ζητεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση των 
οργανώσεων των γυναικών σε διεθνή 
ταμεία για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 254
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει την ανάγκη να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην ένταξη των 
γυναικών σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή, καθώς οι γυναίκες και τα 
κορίτσια επηρεάζονται δυσανάλογα από 
την κλιματική αλλαγή, ιδίως λόγω 
επίμονων πολιτισμικών και 
διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων· ζητεί μετ’ επιτάσεως το GAP III 
να έχει σαφή σύνδεση με τη συμφωνία 
του Παρισιού και επίσης να περιλαμβάνει 
δέσμευση για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης των οργανώσεων των 
γυναικών σε διεθνή ταμεία για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 255
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. καλεί την ΕΕ να προωθήσει την 
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διατήρησης και οικοδόμησης 
της ειρήνης και σε αποστολές της ΕΕ για 
τη διαχείριση στρατιωτικών και μη 
στρατιωτικών κρίσεων· επισημαίνει τη 
σημασία του ρόλου των γυναικών στην 
προώθηση του διαλόγου και στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην 
ανάπτυξη συμμαχιών για την ειρήνη, και 
στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων 
σχετικά με το τι σημαίνει ειρήνη και 
ασφάλεια, και ειδικότερα στην 
ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις, 
στην πρόληψη και διευθέτηση 
συγκρούσεων· σημειώνει ότι η προώθηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών σε χώρες 
που βρίσκονται σε κρίση ή μαστίζονται 
από συγκρούσεις καλλιεργεί πιο δυνατές 
και ανθεκτικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 256
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. υπογραμμίζει ότι ο καθολικός 
σεβασμός της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και η 
πρόσβαση σε αυτήν, συμβάλλει στην 
επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης που συνδέονται με την υγεία, 
όπως η προγεννητική περίθαλψη και τα 
μέτρα για την αποφυγή τοκετών υψηλού 
κινδύνου και τη μείωση της βρεφικής και 
παιδικής θνησιμότητας· επισημαίνει ότι η 
πρόσβαση σε οικογενειακό 
προγραμματισμό και σε υπηρεσίες υγείας 
για μητέρες αποτελούν σημαντικά 
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στοιχεία για τη διάσωση της ζωής 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 257
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 
ανθρωπιστικές κρίσεις εντείνουν τις 
προκλήσεις που συνδέονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα και υπενθυμίζει 
ότι, σε ζώνες κρίσης, οι γυναίκες και τα 
κορίτσια εκτίθενται ιδιαίτερα σε 
σεξουαλική βία, σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα, σεξουαλική 
εκμετάλλευση και ανεπιθύμητες κυήσεις·

Or. en

Τροπολογία 258
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. επισημαίνει ότι η δέσμευση για 
την πρόληψη, την καταπολέμηση και τη 
δίωξη κάθε μορφής σεξουαλικής και 
έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων της 
άσκησης βίας από σύντροφο, επιβλαβών 
πρακτικών, όπως ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι γάμοι 
παιδιών και οι πρόωροι και 
καταναγκαστικοί γάμοι, της βίας για 
λόγους τιμής, καθώς και της βίας που 
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συνδέεται με συγκρούσεις, της 
σεξουαλικής και της έμφυλης βίας, της 
εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της 
παρενόχλησης, της βίας στο 
διαδίκτυο/στον κυβερνοχώρο και του 
εκφοβισμού, είναι ζωτικής σημασίας· 
τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη 
για παροχή βοήθειας στους επιζώντες και 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
προλαμβάνει, να καταπολεμά και να 
ασκεί διώξεις κατά κάθε μορφής 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας, μεταξύ 
άλλων κατά ανδρών και αγοριών, χωρίς 
διακρίσεις για λόγους γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου 
του επιζώντα· υπενθυμίζει ότι η 
σεξουαλική και έμφυλη βία συνιστά τόσο 
αιτία όσο και αποτέλεσμα της ανισότητας 
των φύλων· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει 
να δοθεί ειδική προσοχή στις γυναίκες 
και τα κορίτσια που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές και διατομεακές μορφές 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 259
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ 
και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
αναγνωρίσουν τα κορίτσια και τις νεαρές 
γυναίκες ως παράγοντες αλλαγής και να 
υποστηρίξουν την ασφαλή, 
εποικοδομητική και χωρίς αποκλεισμούς 
συμμετοχή τους στη ζωή των πολιτών και 
στον δημόσιο βίο· τονίζει τον θετικό 
αντίκτυπο που έχουν τα κορίτσια και οι 
γυναίκες όλων των ηλικιών στην επίτευξη 
βιώσιμης ειρήνης και κοινωνικής 
συνοχής, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 
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πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από 
κορίτσια και γυναίκες στον τομέα της 
πρόληψης συγκρούσεων και οικοδόμησης 
της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 260
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να δώσουν υψηλή 
προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων 
και στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα στην 
ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και 
λογοδοσία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
και σε ένδικα μέσα για παραβιάσεις 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων και περιστατικά έμφυλης 
βίας, και αναφορικά με την κατάρτιση 
και τη χρηματοδότηση των φορέων 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 261
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ε. σημειώνει τη συνεχιζόμενη 
πρόοδο στην εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας ΕΕ-Ηνωμένων Εθνών 
«Spotlight» για την εξάλειψη της βίας 
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κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
παγκοσμίως, που ανήλθε σε 270 
εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 
δεσμεύτηκαν για προγράμματα στην 
Αφρική και τη Λατινική Αμερική το 2018· 
ζητεί να αναλάβει η ΕΕ ισχυρό ηγετικό 
ρόλο σχετικά με την έκκληση για δράση 
για την προστασία από την έμφυλη βία σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη 
στήριξη που παρέχεται στους επιζώντες 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας που 
σχετίζεται με συγκρούσεις, υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ 
τη σημασία του συμπεράσματος της 
Διάσκεψης του Όσλο για τον τερματισμό 
της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας σε 
ανθρωπιστικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 262
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ε. τονίζει ότι το νέο σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για θέματα φύλου θα πρέπει να 
καλύπτει ρητά την προστασία, τη 
συμμετοχή και την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών σε όλα τα 
πλαίσια ανεξαρτήτως ΑΕΠ και 
συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων κρατών 
και πλαισίων που συνδέονται με 
συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 263
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15στ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 
αρχή της επικουρικότητας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης σε κάθε περίπτωση και χωρίς 
καμία εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένων 
της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ· τονίζει ότι 
το νέο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 
πρέπει να τηρεί αυστηρά αυτήν την αρχή, 
επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι η 
Επιτροπή παρέχει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη σχετικά με την προσέγγισή 
τους στο ζήτημα της ισότητας των φύλων 
μέσω της εξωτερικής δράσης, 
προκειμένου να επιδιώξει την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων που προβλέπονται 
στο σχέδιο δράσης σε τομείς της 
αρμοδιότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 264
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15στ. τονίζει ότι το νέο σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για θέματα φύλου θα πρέπει να 
καλύπτει την προστασία, τη συμμετοχή 
και την προώθηση της θέσης των 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
ευάλωτων ομάδων, όπως τα κορίτσια 
πρόσφυγες και μετανάστες, και να 
εξασφαλίζει την προστασία των 
κοριτσιών από τη βία και τις διακρίσεις, 
καθώς και την πρόσβασή τους στην 
εκπαίδευση, την ενημέρωση και τις 
υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
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υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 265
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. es


