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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει με ικανοποίηση τη συμπερίληψη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στις αρχές της Ένωσης (άρθρο 2 της ΣΕΕ) και στους στόχους της (άρθρο 3, παράγραφος 
3, δεύτερο εδάφιο, της ΣΕΕ)·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση της αρχής της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που θα ισχύει στο μέλλον για 
όλες τις δράσεις της Ένωσης, αφιερώνοντας στην αρχή αυτή ένα ειδικό άρθρο μεταξύ των 
διατάξεων γενικής εφαρμογής (άρθρο 8 της ΣΛΕΕ), γεγονός που της προσδίδει τον 
χαρακτήρα μιας πραγματικά οριζόντιας ρήτρας, που θα ισχύει για όλους τους τομείς 
δράσης της Ένωσης·

3. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα άρθρα 8, 9 και 10 της ΣΛΕΕ ορίζουν σαφώς ότι όλες οι 
πολιτικές της ΕΕ οφείλουν να προωθούν ενεργά την κοινωνική ενσωμάτωση, την 
κοινωνική προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και την εξάλειψη των 
διακρίσεων·

4. ζητεί, συνεπώς, μια διττή προσέγγιση η οποία θα συμπληρώνει την ολοκληρωμένη
προσέγγιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πράξη, δηλαδή θετικές 
δράσεις καθώς και σαφείς και δεσμευτικούς στόχους και μέτρα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 της 
ΣΛΕΕ, και που προβλέπει στο εξής την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την 
υιοθέτηση από το Συμβούλιο (του οποίου η ομόφωνη απόφαση εξακολουθεί –δυστυχώς–
να είναι απαραίτητη) μέτρων για την καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας των μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών 
και παιδιών, και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης (άρθρο 79, παράγραφος 2, σημείο δ), 
και άρθρο 83, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της ΣΛΕΕ)·

7. υπογραμμίζει με ικανοποίηση την αναγνώριση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ) ως έχοντος ίδια νομική αξία με τις Συνθήκες, που 
δεν εμποδίζει τη διατήρηση ή την υιοθέτηση μέτρων τα οποία θα προβλέπουν 
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου, και που προβλέπει 
μεγαλύτερη προστασία της μητρότητας, κυρίως στον τομέα της απασχόλησης (άρθρα 23, 
33 και 34 του Χάρτη)·

8. εκτιμά ότι οι εν λόγω νέες διατάξεις δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προτείνει 
άμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο νομοθετικά μέτρα με σκοπό να καταστούν 
πιο κατανοητές και αποτελεσματικές οι διάφορες κοινοτικές πολιτικές στον τομέα της 
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καταπολέμησης της εμπορίας γυναικών και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση·

9. καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει, εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, έναν πρώτο απολογισμό του αντικτύπου της εν λόγω συνθήκης που θα 
έχει διαπιστωθεί στα κράτη μέλη στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας γυναικών 
και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση 19 όσον αφορά το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, με 
την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και 
την καταστολή κάθε μορφής βίας καθώς και για την υποστήριξη και προστασία των 
θυμάτων.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 27.5.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

23
4
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Esther 
Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Μαρία 
Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, 
Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Corien Wortmann-Kool, 
Anna Záborská,  

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Mary Honeyball, Kartika Tamara Liotard, Marusya 
Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová, Petya Stavreva, Bernadette 
Vergnaud

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ewa Tomaszewska


	725436el.doc

