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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
προστατεύονται από τις διακρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ 
αναφέρεται στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά που ορίζονται στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αρχή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και, σε όλες τις εκφάνσεις της, συνιστά 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων η οποία επηρεάζει όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και 
συνέπεια δομικών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας απαιτεί κατανόηση των αιτίων της και των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με ταυτότητες και τρωτότητες που διατέμνονται 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο βίας και παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βάση για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελούν η 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 για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου1, η οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας2 και 
η οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου3· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική 
διεθνής πράξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών, που θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων νομικού και πολιτικού 
χαρακτήρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, την υποστήριξη των θυμάτων 
και την τιμωρία των δραστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι κράτη μέλη και η ίδια η ΕΕ 
εξακολουθούν να μην έχουν κυρώσει ή μεταφέρει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
στο εθνικό δίκαιο·

1 ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
2 ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
3 ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 73.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, σε όλη την πολυμορφία τους4, αντιμετωπίζουν 
προβλήματα που διατέμνονται όπως διαρθρωτικό ρατσισμό, διακρίσεις, εγκλήματα και 
ρητορική μίσους, έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη και μόνιμες 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, που πρέπει να αναγνωρίζονται ως μείζονα εμπόδια 
στην πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως βασικοί φραγμοί στην 
ένταξη και την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων, η 
οποία αναμένεται ότι θα παρέχει μεγαλύτερο πεδίο προστασίας μέσω μιας οριζόντιας 
προσέγγισης, εξακολουθεί να εκκρεμεί στο Συμβούλιο για περισσότερο από μία 
δεκαετία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα δεκαετία παρατηρείται σοβαρή οπισθοδρόμηση 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ισχυρό σύμφωνο μεταξύ των κρατών μελών 
έχει ουσιαστική σημασία για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στην 
Ευρώπη, μέσω της ανταλλαγής νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει Επίτροπος αρμόδιος αποκλειστικά για την ισότητα και ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, 
αλλά το Συμβούλιο δεν έχει ειδικό όργανο για την ισότητα των φύλων και οι υπουργοί 
και οι υφυπουργοί που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων δεν διαθέτουν ειδικό 
φόρουμ συζήτησης·

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί μια διατομεακή προσέγγιση ως προς τη στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων και να προστεθούν συγκεκριμένες και μετρήσιμες 
δεσμεύσεις, ιδίως όσον αφορά τις ομάδες που προστατεύονται από τις διακρίσεις βάσει 
της νομοθεσίας της ΕΕ και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει πραγματική πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων χωρίς διατομεακή 
προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών σε όλες 
τις εκφάνσεις τους και θα περιλαμβάνει ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες οι οποίες, στις σημερινές πολιτικές για την 
ισότητα των φύλων, γίνονται αόρατες ή δεν λαμβάνονται υπόψη· φρονεί ότι η εν λόγω 
προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα θετικής ισότητας στις πολιτικές των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, καθώς και πιο συγκεκριμένες δράσεις, όπως στήριξη 
της στρατηγικής επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις διακρίσεων, πολιτικές 
διαφορετικότητας για τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων 
κατάρτισης για την πρακτική εφαρμογή της διατομεακότητας στα δίκτυα νομικών 
εμπειρογνωμόνων και στο δικαστικό σώμα, και δημιουργία ισχυρών και μόνιμων 
μηχανισμών διαβούλευσης που θα ασχολούνται με τις γυναίκες σε όλη τους την 
πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένων των πλέον περιθωριοποιημένων γυναικών· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι η διατομεακότητα θα αποτελεί επίσης οριζόντια αρχή στο 

4 Η έκφραση «σε όλη την πολυμορφία τους» χρησιμοποιείται στην παρούσα γνωμοδότηση για να αποτυπωθεί η 
θέση ότι οι γυναίκες, οι άνδρες και τα μη δυαδικά άτομα κατατάσσονται σε ετερογενείς κατηγορίες, μεταξύ 
άλλων σε σχέση, ενδεικτικά, με το φύλο τους, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή τους, τα 
γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλου είδους φρονήματα, 
την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την ιδιότητα του 
μετανάστη ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση να μη μείνει κανείς στο 
περιθώριο και να επιτευχθεί μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων για όλους.
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σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη και στα στρατηγικά πλαίσια της ΕΕ 
για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, την ένταξη των Ρομά και τα 
δικαιώματα των παιδιών, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι απαιτούνται περαιτέρω 
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση·

2. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι απαραίτητο εργαλείο για 
την εξάλειψη των ανισοτήτων, την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε πλαίσιο 
συνεργασίας, θα πρέπει να εντείνουν τη σύμπραξή τους με την κοινωνία των πολιτών, 
μεταξύ άλλων με γυναικεία κινήματα και οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς, 
προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στην ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 
δραστηριότητες της Ένωσης και να υποβάλει συγκεκριμένα μέτρα για τη συνέχεια που 
θα πρέπει να δοθεί· χαιρετίζει τη δέσμευση για τη σύσταση ειδικής ομάδας για την 
ισότητα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας διατομεακής προσέγγισης όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· πιστεύει ότι η 
ενίσχυση των διοργανικών σχέσεων στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και ζητεί, ως εκ τούτου, διαρθρωμένη συνεργασία για την 
ενσωμάτωσή της μεταξύ όλων των θεσμικών εταίρων, όπως το Κοινοβούλιο, η 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE)· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει σαφείς δείκτες, στόχους, πόρους 
και μηχανισμούς παρακολούθησης για να διασφαλίσει ότι η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου θα περιλαμβάνεται συστηματικά σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και με μια διατομεακή προσέγγιση· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προτείνει χάρτη πορείας σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένης 
της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, και μια διατομεακή 
προοπτική σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

3. σημειώνει ότι η ανισότητα και οι διάφορες μορφές έμφυλης βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
είναι καταθορυβημένο από τη σημαντική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, 
ειδικότερα· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στοχοθετήσουν συγκεκριμένες 
δράσεις και να στηρίξουν τις γυναίκες και τα κορίτσια, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία 
κατάλληλων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών καθώς και υπηρεσιών ειδικής υποστήριξης για τα θύματα, όπως είναι οι 
ξενώνες φιλοξενίας, οι γραμμές βοήθειας, οι υπηρεσίες συνομιλίας και άλλες 
δημιουργικές λύσεις υποστήριξης· ζητεί να ληφθεί δεόντως υπόψη το στοιχείο αυτό στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και να εφαρμοστούν ειδικά μέτρα 
ως απάντηση στις εν λόγω εξελίξεις·

4. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν 
τις προσπάθειές τους και να εγκρίνουν σύντομα την οριζόντια οδηγία κατά των 
διακρίσεων, προκειμένου να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό προστασίας στο νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, 
θρησκείας, πεποιθήσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού σε βασικούς τομείς της 
ζωής, όπως η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες, καθώς και να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ δεν εφαρμόζει μια τεχνητή ιεράρχηση 
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των αιτίων· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει πρόσθετη νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων, όπως ορίζεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα τις 
σχετικές προτάσεις·

5. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τακτικά βέλτιστες πρακτικές και να προάγουν 
τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη, θεσπίζοντας μέτρα και πρακτικές που 
προσφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας που ισχύουν σήμερα στις ευρωπαϊκές 
χώρες· ζητεί από το Συμβούλιο να συστήσει μια ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για 
ζητήματα ισότητας, προκειμένου να ληφθούν κοινά και χειροπιαστά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων, και να διασφαλιστεί ότι τα θέματα ισότητας των φύλων θα 
συζητούνται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
εφαρμόσουν πολιτική ίσης εκπροσώπησης, ιδίως σε ηγετικές θέσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα και μηχανισμούς παρακολούθησης για τη 
διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε όλους τους οργανισμούς της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και σε ηγετικές θέσεις·

6. εκφράζει την ανησυχία του για την ευρεία επικράτηση της έμφυλης βίας σε όλες τις 
μορφές της και για την έλλειψη πλήρους πρόσβασης στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών εντός και εκτός ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της 
αναγκαστικής άμβλωσης και στείρωσης, του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου και 
άλλων επιβλαβών πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών· σημειώνει ότι οι 
γυναίκες που απασχολούνται στη βιομηχανία του σεξ, μεταξύ άλλων στην πορνεία, 
λόγω διακρίσεων εξαιτίας της φτώχειας ή άλλων μορφών κινδύνου, υφίστανται 
σεξουαλική βία και κακοποίηση σε καθημερινή βάση· ζητεί να καταρτιστεί ένα σχέδιο 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας· θεωρεί λυπηρή την απουσία συγκεκριμένων μέτρων στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων με στόχο τη στήριξη της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να σέβονται, να προστατεύουν και να τηρούν τις δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία χωρίς καταναγκασμό, 
διακρίσεις και βία· ζητεί να συμπεριληφθούν η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία και να 
διασφαλιστεί η παροχή ειδικής χρηματοδότησης για την προστασία τους· υπενθυμίζει 
την ανάγκη για κατάλληλα εργαλεία για την καταγραφή της προόδου όσον αφορά τη 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την προστασία και την επίτευξή τους για όλους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στα κράτη 
μέλη· επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς 
και νόμιμης διακοπής της κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών· επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο 
του σώματος και της σεξουαλικότητάς τους και ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών για  πλήρη σεβασμό της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την 
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έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη σεξουαλική 
αγωγή, εύκολη πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό και πλήρες φάσμα 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης και ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης· ζητεί τη 
λήψη στοχευμένων μέτρων για τη διασφάλιση της σεξουαλικής ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας όλων των γυναικών·

7. ζητεί αποτελεσματική πρόληψη της ανισότητας των φύλων και της έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών μέτρων που απευθύνονται σε νέους και 
εφαρμόζονται με τη συμμετοχή τους, καθώς και τη διασφάλιση ότι όλοι οι νέοι 
επωφελούνται από ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση για την υγεία και τη 
σεξουαλικότητα, ιδίως τα κορίτσια και τα νεαρά άτομα ΛΟΑΔΜ, που πλήττονται 
ιδιαίτερα από άνισα πρότυπα όσον αφορά το φύλο· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τα κράτη μέλη με στόχο την έγκριση μιας προσέγγισης για την πλήρη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΟΥ και τις κατευθυντήριες γραμμές της 
UNESCO και τη διασφάλιση πλήρους πρόσβασης στην εν λόγω διαπαιδαγώγηση χωρίς 
διακρίσεις για οιονδήποτε λόγο· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και 
προτρέπει την Επιτροπή να προβλέψει επαρκή χρηματοδότηση για τους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς·

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το 33 % των γυναικών στην ΕΕ 
έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία· θεωρεί ότι η αδυναμία της ΕΕ να 
προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης πλήττει την αξιοπιστία της· 
προτρέπει την ΕΕ να οριστικοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την προσχώρησή της στη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί την Επιτροπή να υπερασπιστεί και να 
στηρίξει ενεργά την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· ζητεί ειδικότερα από τα έξι 
κράτη μέλη (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία και Σλοβακία) που δεν 
έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να το πράξουν, καθώς 
αποτελεί θεμελιώδες διεθνές πρότυπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εξάλειψη της 
έμφυλης βίας· υπενθυμίζει ότι τα νέα αυτά νομοθετικά μέτρα για την εξάλειψη της 
έμφυλης βίας θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά της κύρωσης της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης· συγχαίρει την Επιτροπή για τη δέσμευσή της να προτείνει μέτρα 
για την επίτευξη των ίδιων στόχων εφόσον η προσχώρηση στη Σύμβαση παραμείνει σε 
εκκρεμότητα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής πρωτοβουλίας για την επέκταση 
των τομέων εγκληματικότητας που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
ώστε να καλύπτονται συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας·

9. εκφράζει την ανησυχία του για την εναντίωση στην ισότητα των φύλων που 
παρατηρείται σε ορισμένα κράτη μέλη, η οποία πυροδοτείται από πολιτικές συζητήσεις 
όπου συχνά εμπλέκονται ανώτατοι κρατικοί φορείς, ορισμένοι εκπρόσωποι της 
εκκλησίας και πληθώρα εξαιρετικά συντηρητικών οργανώσεων που προωθούν το 
πατριαρχικό όραμα της κοινωνίας, το οποίο υπονομεύει τη χειραφέτηση, την αυτονομία 
και την αξιοπρέπεια των γυναικών· καταδικάζει τη διάδοση πολιτικών αφηγημάτων τα 
οποία σκόπιμα παρερμηνεύουν το περιεχόμενο Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και την άνοδο της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής μίσους, και μέτρα 
όπως η προώθηση δημιουργίας ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία ή η κατάργηση 
της νομικής αναγνώρισης των διεμφυλικών στην Ουγγαρία, η οποία συνιστά σοβαρή 
παραβίαση των δικαιωμάτων των διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων και τα θέτει 
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σε κίνδυνο· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 
επανειλημμένα και ρητά διαβεβαιώσει ότι η νομική αναγνώριση του φύλου εμπίπτει 
στο δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή που προβλέπεται στο ευρωπαϊκό 
νομικό πλαίσιο, το οποίο προστατεύεται ειδικά από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

10. ζητεί να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τον 
διορισμό συντονιστή για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης το έργο του οποίου 
θα συμπληρώνει και δεν θα επικαλύπτει το έργο του αρμόδιου Επιτρόπου· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη προόδου είναι η νομοθέτηση για όλες 
τις διαστάσεις της έμφυλης βίας στο ίδιο νομοθετικό κείμενο με την έκδοση οδηγίας για 
την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως νομική πράξη για την πρόληψη και την 
εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, διερευνώντας το πλήρες φάσμα μέτρων, 
μεταξύ άλλων με τη χρήση του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 225 της ΣΛΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
δρομολογήσει ενωσιακό δίκτυο για την πρόληψη της έμφυλης βίας και της 
ενδοοικογενειακής βίας, φέρνοντας σε επαφή όλα τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη με σκοπό την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την παροχή χρηματοδότησης για 
την κατάρτιση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου του Συντονιστή Δράσης 
κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ, με την παροχή εντολής που θα επιτρέπει την 
ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα στρατηγική 
που πρόκειται να προτείνει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι διατάξεις για τη εξασφάλιση υπηρεσιών και αδειών 
διαμονής για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, να ποινικοποιηθεί η χρήση υπηρεσιών 
παρεχόμενων από θύματα εμπορίας ανθρώπων, και να διασφαλιστεί ότι το έγκλημα της 
εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση επισύρει αναλογική ποινή· τονίζει 
την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία για όσους επωφελούνται από την εμπορία 
ανθρώπων· επισημαίνει ότι τα θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
είναι στην τεράστια πλειοψηφία τους γυναίκες και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη οι προσπάθειες να επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στις γυναίκες που 
πέφτουν θύματα εμπορίας·

12. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί με το ειδικό θέμα της προστασίας των 
γυναικών από την έμφυλη βία στα κέντρα υποδοχής μεταναστών και αιτούντων άσυλο 
και ζητεί προσαρμοσμένες υποδομές για τις γυναίκες και τα κορίτσια και κατάλληλη 
κατάρτιση του προσωπικού όπου χρειάζεται·

13. επισημαίνει την απουσία κοινής προσέγγισης ή κοινών ορισμών για τις διάφορες 
μορφές έμφυλης βίας, όπως κυβερνοβία, οι οποίες δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο 
αλλά δυσανάλογα προσανατολισμένες προς τις γυναίκες και, ως εκ τούτου, αποτελούν 
εκφάνσεις έμφυλης βίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθετικό μέσο για την 
καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
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κυβερνοβίας και των άλλων μορφών κυβερνοεπίθεσης κατά των γυναικών, καθώς οι 
απειλές βίας και κακοποίησης έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα της προσωπικής τους ανάπτυξης·

14. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις δράσεις για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων, που συνιστά μορφή έμφυλης διάκρισης·

15. καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας την κατάρτιση του προσωπικού επιβολής 
του νόμου και του δικαστικού προσωπικού στο θέμα της έμφυλης βίας και των 
εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων που διαπράττονται στο 
διαδίκτυο, και να διασφαλίσουν ότι στο επίκεντρο βρίσκονται τα δικαιώματα του 
θύματος προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, τα ψυχικά τραύματα ή η εκ νέου 
θυματοποίηση στο πλαίσιο των δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών διαδικασιών· 
καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν ασφαλείς συνθήκες για την υποβολή 
καταγγελιών, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της ανεπαρκούς καταγγελίας και να 
παράσχουν νομική αρωγή, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και 
ξενώνες φιλοξενίας, και να εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα που θα συνεκτιμούν τις 
ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών σε όλη τους την πολυμορφία· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ατιμωρησία για τη σεξουαλική και την 
έμφυλη βία· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις συνεχείς επιθέσεις κατά της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών· 
ζητεί από την Επιτροπή, με βάση την αξιολόγηση των μέσων της ΕΕ στον εν λόγω 
τομέα όπως αναφέρεται στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-
2025) (COM(2020)0258), να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, με σκοπό την προσθήκη ειδικού κεφαλαίου 
για τα θύματα έμφυλης βίας·

16. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα· 
υπογραμμίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα αποτελούν βασική αιτία της ανισότητας των 
φύλων και ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα διαμορφώνονται 
από την προσχολική ηλικία και συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας 
των φύλων που τροφοδοτεί τις έμφυλες διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν περαιτέρω το έργο τους για την αντιμετώπιση της ανισότητας των 
φύλων και των έμφυλων στερεοτύπων, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προασπίζονται τα δικαιώματα και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και προληπτικών και εκπαιδευτικών μέτρων που έχουν 
καίρια σημασία για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και της ανισότητας· 
χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει πανευρωπαϊκή 
ενημερωτική εκστρατεία για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, με 
επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων· σημειώνει με ανησυχία την ολοένα αυξανόμενη 
τάση συρρίκνωσης του χώρου δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται υπέρ της 
ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· ζητεί να 
ληφθούν ενισχυμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της συρρίκνωσης του 
χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών και τονίζει τη σημασία που έχει η 
εξασφάλιση αυξημένης χρηματοδοτικής στήριξης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και εξειδικευμένων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
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και η εμπειρογνωσία τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για προσβάσιμους και 
ανεξάρτητους ξενώνες φιλοξενίας γυναικών και ΛΟΑΔΜ· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ότι προστατεύονται από 
κάθε είδους επιθέσεις και διακρίσεις· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός 
ότι διάφορα κινήματα κατά της ισότητας των φύλων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, που 
έχουν κερδίσει έδαφος σε ορισμένα κράτη μέλη, επιδιώκουν να θέσουν υπό 
αμφισβήτηση κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα στον τομέα της ισότητας των 
φύλων και έχουν ως στόχο να εμποδίσουν και να ανατρέψουν νόμους και πολιτικές για 
την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ από τα εγκλήματα 
μίσους και τις διακρίσεις·

17. ζητεί να συλλέγονται αναλυτικά στοιχεία για την ισότητα των φύλων και να 
υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή της στρατηγικής 
για την ισότητα των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
τη διαθεσιμότητα και τη συγκρισιμότητα αναλυτικών στοιχείων ποιότητας για την 
έμφυλη βία μέσω της συνεργασίας με τη Eurostat, τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το EIGE· ζητεί εκ νέου από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την έμφυλη βία· 
προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην 
κατάρτιση του προϋπολογισμού ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού και σε όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού· ζητεί την 
παρακολούθηση των δαπανών για την ισότητα των φύλων, την πρόβλεψη ανεξάρτητης 
γραμμής του προϋπολογισμού για κάθε στοχευμένη δράση, καθώς και κατάλληλους 
δείκτες, εκτιμήσεις επιπτώσεων και ειδική μεθοδολογία· ζητεί να θεσπιστούν και να 
εφαρμοστούν κατάλληλοι μηχανισμοί λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και τακτική 
και ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα 
αποτελέσματα.
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