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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία που 
κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 
συμβάλλει με μοναδικό τρόπο στην προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA υλοποιεί την εντολή του αναπτύσσοντας διαρκώς την 
ερευνητική του ικανότητα, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές και αυξάνοντας την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA ενισχύει επίσης τον ρόλο του στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες, παρέχοντας συνδρομή σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών, όπου υπάρχει σημαντικός κίνδυνος 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας, διοργανώνοντας σεμινάρια κατάρτισης και 
συνεργαζόμενος με άλλους οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έχουν πολύ καλό ιστορικό 
συνεργασίας στην έρευνα, την επικοινωνία και τη δικτύωση, προκειμένου να ενισχυθεί 
η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση του FRA σχετικά με τον αντίκτυπο της νόσου 
COVID-19 και των μέτρων για τον περιορισμό της στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως 
όσον αφορά τον αντίκτυπο του ιού στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας και έμφυλης βίας, έχει δείξει πόσο κοινή είναι η εν λόγω 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. θεωρεί ότι η τρέχουσα εντολή του FRA είναι συναφής, ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της ΕΕ και έχει σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία· εκτιμά την ποιότητα των 
αποτελεσμάτων του FRA, την αποτελεσματικότητά του και τον αντίκτυπό του σε 
επίπεδο ΕΕ, αλλά τον καλεί να βελτιώσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο των 
εργασιών του·

2. συγχαίρει τη συνεργασία του FRA με το EIGE, ιδίως στον τομέα της έμφυλης βίας, και 
ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία αυτή προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα η 
ενδοοικογενειακή βία και η έμφυλη βία, που έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια των 
περιόδων απαγόρευσης της κυκλοφορίας λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, και 
να βελτιωθεί η ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών που διαμένουν σε κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών μέσω της πρόληψης της σεξουαλικής και 
έμφυλης βίας·

3. καλεί τον FRA να εκπονήσει νέα μελέτη σχετικά με την έμφυλη βία και τη βία κατά 
των γυναικών υπό το φως της COVID-19·
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4. επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή του FRA στον τομέα των δικαιωμάτων των 
γυναικών, όπως η πρόσφατη έκθεσή του με τίτλο «Out of sight: migrant women 
exploited in domestic work» (Στο σκοτάδι: μετανάστριες που υφίστανται εκμετάλλευση 
στην οικιακή εργασία), η οποία δημοσιεύτηκε το 2018 και αποκάλυψε τις αποτρόπαιες 
συνθήκες εργασίας και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
μεταναστριών σε ιδιωτικές κατοικίες σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. ζητεί πιο στοχευμένη κατάρτιση του προσωπικού του FRA στον τομέα της έμφυλης 
βίας, ιδίως με την παροχή συνδρομής σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν 
καλύτερα τα θύματα έμφυλης βίας, καθώς και τα θύματα εμπορίας και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, και να μπορούν να τους παρέχουν την αναγκαία βοήθεια και 
συνδρομή.


