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Σχέδιο έκθεσης (PE 370.262v02-00)
Véronique De Keyser
Οι γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις και ο ρόλος τους στην ανασυγκρότηση και τη 
δημοκρατική διαδικασία στις χώρες που βρίσκονται σε μετασυγκρουσιακό στάδιο
(2005/2215(INI))

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 4

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις 
βάρος των γυναικών (CEDAW), η οποία εγκρίθηκε το 1979 από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, και το προαιρετικό πρωτόκολλό της,

Or. en

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

- έχοντας υπόψη το δελτίο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ειδικά μέτρα προστασίας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας 
(ST/SGB/2003/13),

Or. en
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Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τη σύσταση (2002) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τα κράτη μέλη για την προστασία των γυναικών από τη βία, ιδίως 
όσον αφορά τη βία κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και στο μετασυγκρουσιακό 
στάδιο,

Or. en

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

- έχοντας υπόψη το «επιχειρησιακό έγγραφο» για την εφαρμογή του ψηφίσματος 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, το 
οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο 2005,

Or. en

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες (διαγραφή), ως άμαχος πληθυσμός, είναι, μαζί με 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, θύματα πολλών μορφών κακοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης, κατά τις περιόδους 
συγκρούσεων,

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών στις ένοπλες συγκρούσεις δεν 
προκαλεί μόνον σωματική ή/και σεξουαλική κακομεταχείριση, αλλά πλήττει και τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματά τους,

Or. nl
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βαθύτερα αίτια της ευάλωτης θέσης των γυναικών σε 
περιόδους συγκρούσεων έγκεινται συνήθως στη γενική κοινωνική υποτίμηση της 
γυναίκας και στην περιορισμένη πρόσβαση, ιδίως στην εκπαίδευση και στην 
απασχόληση και ότι ως εκ τούτου η χειραφέτηση της γυναίκας συνιστά 
προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την καταπολέμηση της βίας που στρέφεται 
ειδικά κατά των γυναικών στις ένοπλες συγκρούσεις,

Or. nl

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Aγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιασμοί και η σεξουαλική κακομεταχείριση 
χρησιμοποιούνται ως όπλο του πολέμου για την ταπείνωση και την ψυχολογική 
εξασθένηση του αντιπάλου, αλλά ότι τα θύματα των πρακτικών αυτών συχνά 
στιγματίζονται, απορρίπτονται, υφίστανται κακομεταχείριση ή ακόμη και 
δολοφονούνται από την ίδια την κοινότητά τους, στην προσπάθειά της να 
αποκαταστήσει την τιμή της,

Or. nl

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Aδ. υπογραμμίζοντας ότι, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, οι άνδρες είναι εκείνοι που 
επιδίδονται κυρίως στην πρακτική του πολέμου και ότι, γι’ αυτόν τον λόγο, οι 
ιδιαίτερες ικανότητες των γυναικών για τον διάλογο και τη μη βία θα μπορούσαν να 
συμβάλουν πολύ αποτελεσματικά στην πρόληψη και την ειρηνική διαχείριση των 
συγκρούσεων,

Or. en
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Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Aε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιασμοί και η σεξουαλική κακοποίηση χρησιμοποιούνται 
ως πολεμικό όπλο για την ταπείνωση και την ψυχολογική εξασθένηση του 
αντιπάλου, αλλά ότι η δολοφονία του θύματος αποτελεί πολλές φορές απαραίτητο 
βήμα για την αποκατάσταση της τιμής της οικογένειας,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Aστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις περιόδους συγκρούσεων, οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στη γυναικολογική φροντίδα 
την οποία απαιτεί το φύλο τους, όπως η αντισύλληψη, η θεραπεία των σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων, η φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως η 
πρόωρη διακοπή της εφόσον το επιθυμεί η γυναίκα, ο τοκετός, η περίθαλψη κατά 
τη λοχεία και η ιατροφαρμακευτική φροντίδα της εμμηνόπαυσης,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Aζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθελούσια ή αναγκαστική σεξουαλική επαφή χωρίς 
δυνατότητα προστασίας της γυναίκας μπορεί να ευνοήσει τη διάδοση σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων ασθενειών, όπως ο ιός HIV, καθώς και ότι ανάλογες πρακτικές 
είναι συνήθεις, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και στους 
καταυλισμούς εκτοπισθέντων,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Aη. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε 
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περιόδους συγκρούσεων σπάνια βρίσκουν την προστασία, την ψυχολογική 
υποστήριξη, την ιατρική φροντίδα και τη νομική προστασία που θα τους επέτρεπαν 
να ξεπεράσουν τον πόνο τους και να δουν τους βασανιστές τους να τιμωρούνται,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)

Aθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζυγική βία, η οποία συνοδεύει όλες τις καταστάσεις 
συγκρούσεων δεν μειώνεται κατά το μετασυγκρουσιακό στάδιο, όταν οι μαχητές 
επιστρέφουν στις εστίες τους,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη A ι (νέα)

Aι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρο τον κόσμο, γυναίκες που αγωνίζονται για την 
ειρήνη προσφεύγουν σε δίκτυα οργανώσεων προκειμένου να παγιώσουν τον διάλογο 
μεταξύ των αντιμαχομένων και να ζητήσουν απόδοση δικαιοσύνης για τους 
οικείους που έχουν χάσει,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη A ια (νέα)

Aια. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινήματα ειρήνης που έχουν ιδρύσει γυναίκες δεν 
ακολουθούν πάντοτε συνειδητά μια προοπτική αλλαγής των κανόνων και των 
κοινωνικών σχέσεων που καθορίζουν τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών,

Or. fr
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Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη A ιβ (νέα)

Aιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των γυναικών στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων και η ανάληψη εκ μέρους τους ενεργού ρόλου υπέρ της 
ειρηνικής μετάβασης αποτελούν αναγκαίο, αλλά ανεπαρκές στάδιο στην 
κατεύθυνση προς τη δημοκρατία και ότι, συνεπώς, οι εν λόγω γυναίκες χρειάζεται 
να υποστηριχθούν και να συνοδευτούν σε αυτήν την πολιτική διαδρομή,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη A ιγ (νέα)

Aιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές γυναίκες μετέβησαν κατ’ εξαίρεση από την 
πολιτική αντίσταση σε υψηλότερα κρατικά αξιώματα, όπως η Hélène Sirleaf στη 
Λιβερία και η Micheline Bachelet στη Χιλή, αλλά ότι οι περιπτώσεις αυτές 
παραμένουν ακόμη πολύ σπάνιες,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη A ιδ (νέα)

Aιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτροπές «Αλήθεια και Συμφιλίωση» διευκολύνουν τη 
διαδικασία συμφιλίωσης στις κοινωνίες που εξέρχονται από μια σύγκρουση, αλλά 
ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ακόμη ελάχιστα σε αυτές,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη A ιε (νέα)

Aιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουν ορισμένες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμοί για την συνεκτίμηση αυτής της διάστασης του φύλου πρέπει 
να επιδοκιμαστούν και να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα καλών πρακτικών,

Or. fr



AM\610293EL.doc 7/30 PE 371.894v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη A ιστ (νέα)

Aιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ανέκαθεν μάχονταν και αντιστέκονταν ενεργά, 
αλλά σήμερα συμμετέχουν επίσημα στις ένοπλες δυνάμεις πολλών χωρών στο 
όνομα της ισότητας των φύλων,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη A ιζ (νέα)

Aιζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο καμικάζι είναι σχετικά πρόσφατο, 
περιορίζεται και οριοθετείται σε χώρες ισλαμικής παράδοσης και ότι οι γυναίκες 
καμικάζι είναι αριθμητικά λίγες,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη A ιη (νέα)

Aιη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνά απελπιστική από πολιτικής, προσωπικής και 
κοινωνικής άποψης, κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα που τις ενθαρρύνει να αναλάβουν δράση,

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη A ιθ (νέα)

Aιθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύγχρονος φονταμενταλισμός υπερμαχεί της ιδέας του 
μαρτυρίου, η οποία βρίσκει απήχηση στις γυναίκες που αντιστέκονται και 
αγωνίζονται αναζητώντας κοινωνική ισότητα,

Or. fr
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Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη A κ (νέα)

Aκ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία κάλυψη του φαινομένου από τα μέσα 
ενημέρωσης αυξάνει την ελκυστικότητα των επιθέσεων αυτοκτονίας για τους 
ευάλωτους νέους ενόψει της τιμής που θα περιποιήσει στις οικογένειές τους ο 
θάνατός τους,

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 26
Τίτλος που προηγείται της παραγράφου 1

Οι γυναίκες ως επιζώσες του πολέμου

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης, στα στρατόπεδα προσφύγων, της 
πρόσβασης σε βασικές, έκτακτες και προληπτικές ποιοτικές υγειονομικές 
υπηρεσίες και φροντίδες, οι οποίες να περιλαμβάνουν τακτική ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης και σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων, καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης· υπογραμμίζει ότι 
η συζυγική βία, η πορνεία και οι βιασμοί, φαινόμενα που κυριαρχούν υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενισχύουν περαιτέρω την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα  στις 
υπηρεσίες αυτές, καθώς και την ανάγκη να έχουν οι γυναίκες τη δυνατότητα να 
γεννούν σε νοσοκομειακό περιβάλλον (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε (διαγραφή) ιατρικές υπηρεσίες κατά τη 
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διάρκεια των συγκρούσεων και εντός των προσφυγικών καταυλισμών και 
υπογραμμίζει τη σημασία των ιατρικών υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες αυξάνεται το 
ποσοστό μητρικής και παιδικής θνησιμότητας και, παράλληλα, εξαπλώνονται τα 
νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικώς μεταδιδομένων· υπογραμμίζει 
ότι όλες οι μορφές βίας (διαγραφή), που ασκούνται υπό τις συνθήκες αυτές, 
απαιτούν πρόσβαση σε θεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και δυνατότητα 
των γυναικών να γεννούν σε νοσοκομειακό περιβάλλον (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 29
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας κατά τη 
διάρκεια των συγκρούσεων και εντός των προσφυγικών καταυλισμών, υπηρεσίες 
χωρίς τις οποίες αυξάνεται το ποσοστό μητρικής και παιδικής θνησιμότητας και, 
παράλληλα, εξαπλώνονται τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα· υπογραμμίζει ότι 
η συζυγική βία, η πορνεία και οι βιασμοί, φαινόμενα που κυριαρχούν υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενισχύουν περαιτέρω την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα  στις 
υπηρεσίες αυτές, καθώς και την ανάγκη να έχουν οι γυναίκες τη δυνατότητα να 
γεννούν σε νοσοκομειακό περιβάλλον χωρίς προηγούμενη συναίνεση άνδρα μέλους 
της οικογένειας ή να τερματίζουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και να έχουν πρόσβαση 
σε ψυχολογική υποστήριξη·

Or. de

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 30
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας κατά τη 
διάρκεια των συγκρούσεων και εντός των προσφυγικών καταυλισμών, κατά τη 
διάρκεια και μετά το τέλος των συγκρούσεων, υπηρεσίες χωρίς τις οποίες αυξάνεται 
το ποσοστό μητρικής και παιδικής θνησιμότητας και, παράλληλα, εξαπλώνονται τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα· υπογραμμίζει ότι η συζυγική βία, η πορνεία 
και οι βιασμοί, φαινόμενα που κυριαρχούν υπό τις συνθήκες αυτές, ενισχύουν 
περαιτέρω την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα  στις υπηρεσίες αυτές, καθώς και την 
ανάγκη να έχουν οι γυναίκες τη δυνατότητα να γεννούν σε νοσοκομειακό περιβάλλον 
ή να τερματίζουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική 
υποστήριξη·

Or. sv
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Τροπολογία: Raül Romera i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 31
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εφιστά την προσοχή στην ευθύνη που έχουν τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στην 
ατιμωρησία και να ασκήσουν δικαστικές διώξεις κατά των υπευθύνων για 
γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας εις βάρος των γυναικών και των 
κοριτσιών, και υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι τα εγκλήματα αυτά είναι 
απαραίτητο να αποκλείονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, από τα μέτρα αμνηστίας·

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. καταδικάζει τη βία εις βάρος των γυναικών σε κάθε περίπτωση, και ειδικότερα τον 
βιασμό, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική πορνεία, την 
αναγκαστική εγκυμοσύνη, την καταναγκαστική στείρωση και κάθε άλλη μορφή 
σεξουαλικής βίας ανάλογης σοβαρότητας, ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και 
έγκλημα πολέμου·

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 33
Παράγραφος 2

2. απαιτεί οι γυναίκες που πέφτουν θύματα κακοποίησης και βίας κατά τη διάρκεια 
συγκρούσεων να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε διεθνή δικαστήρια υπό συνθήκες 
που συνάδουν με την αξιοπρέπειά τους και υπό την προστασία των εν λόγω 
δικαστηρίων κατά των βίαιων επιθέσεων και των τραυμάτων που ενδέχεται να 
υποστούν κατά τη διάρκεια ανακρίσεων στις οποίες αγνοείται παντελώς το 
συγκινησιακό σοκ· απαιτεί τη δικαίωση των γυναικών αυτών, τόσο σε αστικό όσο και 
σε ποινικό επίπεδο, και την εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης που θα βοηθούν 
στην οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική επανένταξή τους·

Or. de
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό της χρήσης παιδιών στρατιωτών στις 
συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κοριτσιών, τα οποία είναι πολύ συχνά 
θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας 
προγραμμάτων μακράς διαρκείας για την ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική 
επανένταξη των παιδιών αυτών·

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3

3. δίνει προτεραιότητα στον τερµατισµό της χρήσης παιδιών στρατιωτών στις 
συγκρούσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των κοριτσιών, τα οποία ζουν σε συνθήκες 
πραγµατικής σεξουαλικής δουλείας· υπογραµµίζει την ανάγκη δηµιουργίας 
προγραµµάτων μακράς διαρκείας για την ψυχολογική, κοινωνική, εκπαιδευτική και 
οικονομική επανένταξη των παιδιών αυτών·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 36
Παράγραφος 4

4. καταδικάζει τη βία κατά των γυναικών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και, µάλιστα, 
ζητεί την επίδειξη µηδενικής ανοχής έναντι της σεξουαλικής εκµετάλλευσης των 
παιδιών, των κοριτσιών και των γυναικών κατά τη διάρκεια των ένοπλων 
συγκρούσεων και στους προσφυγικούς καταυλισµούς· απαιτεί την επιβολή αυστηρών 
κυρώσεων, σε διοικητικό και ποινικό επίπεδο, κατά των εργαζοµένων σε 
ανθρωπιστικές αποστολές, των εκπροσώπων διεθνών οργανισµών, των µελών 
ειρηνευτικών δυνάµεων και των διπλωµατών που εµπλέκονται σε τέτοιες πράξεις·

Or. sv
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 37
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. εκφράζει την επιθυμία να διατεθούν κονδύλια μέσω διεπιστημονικών 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής 
βίας, η οποία αυξάνεται σημαντικά κατά την περίοδο που έπεται του τερματισμού 
της σύγκρουσης, λόγω της γενικευμένης βιαιότητας, της φυσικής και οικονομικής 
ανασφάλειας και των τραυμάτων που φέρουν και οι άνδρες· διαπιστώνει ότι η 
ενδοοικογενειακή βία κατά την περίοδο που έπεται του τερματισμού μιας 
σύγκρουσης είναι ένα θέμα το οποίο έχει παραμεληθεί και στο οποίο έχει δοθεί 
ελάχιστη προσοχή, το οποίο όμως διαιωνίζει, ήδη πριν από την αρχή της 
σύγκρουσης, την καθεστηκυία τάξη όσον αφορά τις σχέσεις των δύο φύλων και 
εντείνει τα τραύματα από τα οποία υποφέρουν οι γυναίκες θύματα (σεξουαλικής) 
βίας·

Or. de

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 38
Παράγραφος 5

5. επιµένει στην ανάγκη παιδαγωγικής, πολιτικής και νοµικής υποστήριξης των 
γυναικείων ειρηνευτικών κινηµάτων κατά το µετασυγκρουσιακό στάδιο, για τη 
διαµόρφωση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας που θα φροντίζει για τα δικαιώµατα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων σε 
συνταγματικό, νομοθετικό και πολιτικό επίπεδο· χαιρετίζει τις διάφορες διεθνείς 
πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτόν, όπως η πρωτοβουλία της Αυστραλίας στην 
Παπουασία-Νέα Γουϊνέα και της Νορβηγίας στη Σρι Λάνκα·

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 39
Παράγραφος 5

5. επιµένει στην ανάγκη παιδαγωγικής, πολιτικής και νοµικής υποστήριξης των 
γυναικείων ειρηνευτικών κινηµάτων και των οργανώσεων γυναικών κατά το 
µετασυγκρουσιακό στάδιο, για τη διαµόρφωση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας που θα 
φροντίζει για τα δικαιώµατα των γυναικών, και χαιρετίζει τις διάφορες διεθνείς 
πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτόν, όπως η πρωτοβουλία της Αυστραλίας στην 
Παπουασία-Νέα Γουϊνέα και της Νορβηγίας στη Σρι Λάνκα·
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Or. nl

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 40
Παράγραφος 5

5. επιµένει στην ανάγκη παιδαγωγικής, πολιτικής, οικονομικής και νοµικής υποστήριξης 
των γυναικείων ειρηνευτικών κινηµάτων κατά το µετασυγκρουσιακό στάδιο, για τη 
διαµόρφωση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας που θα φροντίζει για τα δικαιώµατα των 
γυναικών, και χαιρετίζει τις διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτόν, 
όπως η πρωτοβουλία της Αυστραλίας στην Παπουασία-Νέα Γουϊνέα και της 
Νορβηγίας στη Σρι Λάνκα·

Or. sv

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 41
Παράγραφος 5

5. επιµένει στην ανάγκη οικονομικής, παιδαγωγικής, πολιτικής και νοµικής υποστήριξης 
των γυναικείων ειρηνευτικών κινηµάτων κατά το µετασυγκρουσιακό στάδιο, για τη 
διαµόρφωση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας που θα φροντίζει για τα δικαιώµατα των 
γυναικών, και χαιρετίζει τις διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτόν, 
όπως η πρωτοβουλία της Αυστραλίας στην Παπουασία-Νέα Γουϊνέα και της 
Νορβηγίας στη Σρι Λάνκα·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες ως μητέρες και πρώτες 
υπεύθυνες για την εκπαίδευση των παιδιών και τη διαμόρφωση των μελλοντικών 
γενεών και την πρωταρχική συμβολή τους κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία 
ειρήνευσης και τη διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο·

Or. pl
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 43
Παράγραφος 7

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συµβούλιο ασχολήθηκε το 2005 
µε την εφαρµογή του προαναφερθέντος ψηφίσµατος 1325 των Ηνωµένων Εθνών στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας (ΕΠΑΑ), εξετάζοντας και 
το ζήτηµα της συνεκτίµησης της διάστασης του φύλου, και το παρακαλεί να µην 
παραβλέψει να εντάξει συµβούλους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα 
των φύλων στις µη στρατιωτικές δυνάµεις διατήρησης της ειρήνης που βρίσκονται 
υπό τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να διασφαλίσει την παροχή 
κατάρτισης για ζητήµατα που αφορούν τη συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου·

Or. fr

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 44
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. είναι πεπεισμένο ότι κατά τον προγραμματισμό των αποστολών της ΕΠΑΑ θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ένταξης των τοπικών οργανώσεων γυναικών 
στην ειρηνευτική διαδικασία, προκειμένου να αξιοποιείται η ειδική συμβολή την 
οποία μπορούν να έχουν και να αναγνωριστεί επακριβώς με ποιον τρόπο 
επηρεάζονται οι γυναίκες από τις συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 45
Παράγραφος 9

9. υπογραµµίζει ότι είναι απαραίτητο να επεκταθεί ο πολιτικός ρόλος λήψης 
αποφάσεων από τις γυναίκες στην ανοικοδόμηση μιας χώρας, καθώς και η πολιτική 
τους παρουσία στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
τις συστάσεις που διατυπώνονται στο προαναφερθέν ψήφισµα 1325·

Or. en
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Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 46
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι θα ήταν επιθυμητό, μακροπρόθεσμα, να σταματήσει η προσφυγή 
στις ποσοστώσεις, αλλά ότι αποτελούν σήμερα τον μόνο τρόπο που επιτρέπει στις 
γυναίκες να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο της ανοικοδόµησης µιας χώρας, σηµαντικούς 
ρόλους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εξασφαλίζουν την πολιτική τους 
παρουσία στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
συστάσεις που διατυπώνονται στο προαναφερθέν ψήφισµα 1325, όπου προβλέπεται 
ότι οι γυναίκες θα πρέπει να καλύπτουν το 30% των θέσεων αυτού του είδους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων στη δηµόσια διοίκηση·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 47
Παράγραφος 9

9. υπογραµµίζει ότι, αν και δεν είναι ικανοποιητική, η ενεργός συμμετοχή των 
γυναικών αποτελεί σήµερα τον µόνο τρόπο που επιτρέπει στις γυναίκες να 
αναλαµβάνουν, στο πλαίσιο της ανοικοδόµησης µιας χώρας, σηµαντικούς ρόλους 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εξασφαλίζουν την πολιτική τους παρουσία 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων ·υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις 
που διατυπώνονται στο προαναφερθέν ψήφισµα 1325, όπου προβλέπεται ότι οι 
γυναίκες θα πρέπει να καλύπτουν το 30% των θέσεων αυτού του είδους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων στη δηµόσια διοίκηση·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 48
Παράγραφος 9

9. υπογραµµίζει ότι, αν και δεν είναι ικανοποιητικές, οι ποσοστώσεις αποτελούν σήµερα 
τον µόνο τρόπο που επιτρέπει στις γυναίκες να αναλαµβάνουν, στο πλαίσιο της 
ανοικοδόµησης µιας χώρας, σηµαντικούς ρόλους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και να εξασφαλίζουν την πολιτική τους παρουσία στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων·υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις που διατυπώνονται 
στο προαναφερθέν ψήφισµα 1325 και στο από 30ής Νοεμβρίου 2000 ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ανάμιξη των γυναικών στην ειρηνική επίλυση 
συγκρούσεων»), στο οποίο ζητείται ενεργός συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό 
τουλάχιστον 40% στο σύνολο της ειρηνευτικής διαδικασίας, δηλαδή στις 
αποστολές διαμεσολάβησης, διατήρησης της ειρήνης, παρεμβολής μεταξύ των 
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αντιμαχομένων και οικοδόμησης της ειρήνης, πρόληψης των συγκρούσεων, 
ενημέρωσης και παρατήρησης, καθώς και στις ειρηνευτικές συνομιλίες·

Or. sv

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 49
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την εκλογική στήριξη της Επιτροπής στη διενέργεια ελεύθερων εκλογών σε 
χώρες όπου έλαβαν χώρα συγκρούσεις· χαιρετίζει τη συµµετοχή των γυναικών σε 
αυτό το εκλογικό πλαίσιο, καθώς και το γεγονός ότι επικεφαλής ορισµένων 
εκλογικών αποστολών σε επικίνδυνες χώρες έχουν τεθεί γυναίκες και την ενθαρρύνει 
ιδιαίτερα να συνεχίσει να διορίζει όλο και περισσότερες γυναίκες επικεφαλής 
εκλογικών αποστολών·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 50
Παράγραφος 12

12. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί ο σεβασμός στη ζωή, ακόμα και σε 
καταστάσεις συγκρούσεων και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διαδοθούν 
εκπαιδευτικές αξίες που να καταδικάζουν την προσφυγή στις επιθέσεις 
αυτοκτονίας ως μέσο αγώνα και επίθεσης με θύματα μεταξύ των αμάχων·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 51
Παράγραφος 12

12. καταδικάζει τη χειραγώγηση των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων 
γυναικών, που εμπλέκονται σε εγκληματικές τρομοκρατικές πράξεις, και ιδίως σε 
επιθέσεις αυτοκτονίας (καµικάζι)·

Or. fr
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 52
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα των γυναικών καμικάζι και υπογραμμίζει ότι ο 
βιασμός ως πολεμικό όπλο αφορά όλες τις γυναίκες –όποιες κι αν είναι οι εθνοτικές, 
οι θρησκευτικές και οι ιδεολογικές διαφορές τους· ότι οι γυναίκες θύματα βιασμού 
στιγματίζονται σε κοινωνικό επίπεδο και αποκλείονται –ακόμη και δολοφονούνται· 
ότι στη Σρι Λάνκα στρατολογούνται στους Τίγρεις για την Απελευθέρωση των 
Τάμιλ του Εελάμ (LTTE) για την εκτέλεση επιθέσεων αυτοκτονίας· ότι στην
Τσετσενία αναγκάζονται συχνά να εκτελούν αυτές τις επιθέσεις αυτοκτονίας λόγω 
του ότι έχουν χάσει «το δικαίωμά τους στη ζωή και την αρετή τους» μετά τον 
βιασμό τους, παρόλο που είναι περισσότερο ευάλωτες στη βία αυτού του είδους –
αλλά και για να εκδικηθούν «τον εχθρό» για την «ατίμωση» που υπέστησαν· ότι το 
φαινόμενο αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ, αλλά του παραδοσιακού 
ρόλου και της αξίας των γυναικών, δηλαδή της παρθενίας τους (που υφίσταται και 
σε μη ισλαμικές κοινωνίες)· ότι πρόκειται εξάλλου για μια μορφή αντίστασης 
ενάντια στον ρόλο τους και στις παραδοσιακές προσδοκίες τους σε μια κοινωνία 
όπου κυριαρχούν οι άνδρες·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 53
Παράγραφος 13

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το φαινόµενο αυτό, η εξάπλωσή του 
και η εκµετάλλευσή του από τα ΜΜΕ καταδικάζονται σήµερα από τις θρησκευτικές 
και πολιτικές αρχές·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 54
Παράγραφος 13

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το φαινόµενο αυτό, η εξάπλωσή του 
και η εκµετάλλευσή του από τα ΜΜΕ καταδικάζονται σήµερα από τις ισλαμικές 
αρχές ακόμα και στο όνομα του Κορανίου, το οποίο διδάσκει τον σεβασμό της ζωής·

Or. pl
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 55
Παράγραφος 13

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το φαινόµενο αυτό, η εξάπλωσή του 
και η εκµετάλλευσή του από τα ΜΜΕ καταδικάζονται σήµερα από τις ισλαµικές 
αρχές ακόµα και στο όνοµα του Κορανίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ορισµένες νέες γυναίκες θύµατα κοινωνικού αποκλεισµού βρήκαν σε αυτή την 
ύστατη θυσία ένα τρόπο κατάκτησης της ισότητας, ή και ανάκτησης της χαµένης 
τιµής τους ή ωθούνται στις πράξεις τους από πνεύμα εκδίκησης·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 56
Παράγραφος 14

14. ζητεί την εξέταση των επιθέσεων αυτοκτονίας που πραγματοποιούνται με πνεύμα 
εκδίκησης και για πολιτικούς λόγους και καλεί µετ’ επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα 
να διασφαλίσει την τήρηση του διεθνούς δικαίου και να επιδιώξει την επικράτηση της 
ειρήνης, ιδίως στην Παλαιστίνη και στην Τσετσενία, όπου για την εκτέλεση 
επιθέσεων αυτοκτονίας στρατολογούνται γυναίκες·

Or. nl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 57
Παράγραφος 14

14. ζητεί την εξέταση των πολιτικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών αιτίων των επιθέσεων 
αυτοκτονίας και καλεί µετ’ επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την 
τήρηση του διεθνούς δικαίου και να επιδιώξει την επικράτηση της ειρήνης παντού 
όπου στρατολογήθηκαν ή κινδυνεύουν να στρατολογηθούν γυναίκες σε επιθέσεις 
αυτοκτονίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Raül Romeva i Ruedaet και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 58
Παράγραφος 15

15. στηρίζει όλες τις συστάσεις που διατυπώθηκαν σε συνέχεια του προαναφερθέντος 
ψηφίσµατος 1325 των Ηνωµένων εθνών και είχαν στόχο τη βελτίωση της κατάστασης 
των γυναικών στις συγκρούσεις, και καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να 
ενσωµατώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν τις συστάσεις 
αυτές, ιδίως εκείνες που περιλαµβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισµα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2000·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 59
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 60
Παράγραφος 16

16 επισηµαίνει ότι, παρά τα ψηφίσµατα, τις εκκλήσεις και τις συστάσεις των διαφόρων 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών, οι γυναίκες εξακολουθούν να µη συµµετέχουν 
πλήρως στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων, στις επιχειρήσεις
διατήρησης της ειρήνης και στην αποκατάσταση της ειρήνης· σηµειώνει ότι το 
πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι η διατύπωση νέων συστάσεων, αλλά η εξεύρεση των 
φορέων υλοποίησής τους, η εκτίµηση των σχετικών εµποδίων και ο έλεγχος των 
αποτελεσµάτων τους·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 61
Παράγραφος 16

16. επισηµαίνει ότι, παρά τα ψηφίσµατα, τις εκκλήσεις και τις συστάσεις των διαφόρων 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών, οι γυναίκες εξακολουθούν να µη συµµετέχουν 
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πλήρως στην πρόληψη των συγκρούσεων, στις ειρηνευτικές αποστολές και στην 
αποκατάσταση της ειρήνης· σηµειώνει ότι το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι η 
διατύπωση νέων συστάσεων και ζητεί να παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα δράσης που θα προσδιορίζει τους φορείς υλοποίησής του, θα εκτιμά τα 
σχετικά εµπόδια και θα διευκρινίζει τα μέσα ελέγχου των αποτελεσµάτων του· για 
την υλοποίηση του προγράμματος θα υποβάλλεται ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. sv

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 62
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β. υπογραμμίζει τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις 
διπλωματικές αποστολές και καλεί τα κράτη μέλη να προσλαμβάνουν περισσότερες 
γυναίκες στις διπλωματικές υπηρεσίες τους και να καταρτίζουν τις γυναίκες 
διπλωμάτες στις τεχνικές της διαπραγμάτευσης και της διαμεσολάβησης, ούτως 
ώστε να δημιουργήσουν καταλόγους γυναικών που διαθέτουν τα προσόντα 
προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια·

Or. sv

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, και Teresa Riera 
Madurell

Τροπολογία 63
Παράγραφος 16 γ (νέα)

16γ. ζητεί μετ’ επιτάσεως να εφαρμόζονται οι έννοιες που εμπίπτουν στη «μεταβατική 
δικαιοσύνη» στις διαδικασίες ειρήνης και μετάβασης προς τη δημοκρατία και το 
κράτος δικαίου, με σεβασμό στα δικαιώματα των θυμάτων, και να προβλέπεται η 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις υπό ίδρυση εξεταστικές επιτροπές για τη 
συμφιλίωση, καθώς και η ενσωμάτωση, σύμφωνα με τα μέτρα που εγκρίνουν οι εν 
λόγω επιτροπές, του μελήματος διασφάλισης της ισότητας μεταξύ των φύλων·

Or. es
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 64
Παράγραφος 17

17. προτείνει να περιοριστούν οι συστάσεις στα ουσιώδη, δηλαδή να ζητηθεί από τα 
θεσµικά όργανα να επιδιώξουν συνεργασίες επί συγκεκριµένων δράσεων µε άλλους 
διεθνείς οργανισµούς που έχουν τους ίδιους στόχους, και να αξιοποιήσουν µε 
καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 65
Παράγραφος 18

18. συνιστά στην Επιτροπή, στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη να εντάξουν µαθήµατα 
για την ειρήνη και τον σεβασµό των γυναικών σε όλα τα σχολικά προγράµµατα και τα 
προγράµµατα επιµόρφωσης των χωρών και των περιοχών που µαστίζονται από 
συγκρούσεις και µε τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί σχέσεις, µε στόχο να 
αναπτυχθεί στους κόλπους της κοινωνίας, στους κόλπους των ειρηνευτικών 
δυνάμεων και μεσολάβησης μεταξύ των αντιμαχομένων, στο προσωπικό που 
συμμετέχει στις αποστολές της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών βοήθειας ένα 
ειρηνικό πνεύµα και µια νοοτροπία σεβασµού των δικαιωµάτων των γυναικών· 
προτείνει να κληθούν να συµµετάσχουν σε αυτό το πρόγραµµα τοπικές οργανώσεις 
γυναικών, ενώσεις µητέρων, εκπαιδευτές κατασκηνώσεων νέων, καθηγητές·

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 66
Παράγραφος 18

18. συνιστά στην Επιτροπή, στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη να προωθήσουν την 
εισαγωγή της εκπαίδευσης για την ειρήνη, τον σεβασµό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και την ισότητα των φύλων σε όλα τα σχολικά προγράµµατα και τα 
προγράµµατα επιµόρφωσης των χωρών και των περιοχών που µαστίζονται από 
συγκρούσεις και µε τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί σχέσεις, µε στόχο να 
αναπτυχθεί στους κόλπους της κοινωνίας ένα ειρηνικό πνεύµα και µια νοοτροπία 
σεβασµού των δικαιωµάτων των γυναικών· προτείνει να κληθούν να συµµετάσχουν 
σε αυτό το πρόγραµµα ενώσεις µητέρων, εκπαιδευτές κατασκηνώσεων νέων, 
καθηγητές·

Or. fr
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 67
Παράγραφος 18

18. συνιστά στην Επιτροπή, στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη να εντάξουν µαθήµατα 
για την ειρήνη και τον σεβασµό του ανθρώπου σε όλα τα σχολικά προγράµµατα και 
τα προγράµµατα επιµόρφωσης τα οποία αφορούν χώρες και περιοχές που 
µαστίζονται από συγκρούσεις και µε τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί σχέσεις, 
µε στόχο να αναπτυχθεί στους κόλπους της κοινωνίας ένα ειρηνικό πνεύµα και µια 
νοοτροπία σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων· προτείνει να κληθούν να 
συµµετάσχουν σε αυτό το πρόγραµµα ενώσεις µητέρων, εκπαιδευτές 
κατασκηνώσεων νέων, καθηγητές·

Or. pl

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 68
Παράγραφος 19

19. καλεί μετ’ επιτάσεως το Συβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν με κριτικό πνεύμα τις πολιτικές τους για το άσυλο και τους
πρόσφυγες, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους από εµπόλεµες περιοχές 
που καταφεύγουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γλιτώσουν από έναν 
κόσµο βίας και απελπισίας, που γεννά µε τη σειρά του τη βία και κατά των γυναικών· 
ζητεί από το Συµβούλιο να καλέσει τα κράτη µέλη να διευκολύνουν την υποδοχή των 
ατόµων αυτών, χωρίς να θέτουν περιττά προσκόµµατα· υπογραµµίζει την ανάγκη 
σύναψης συµφωνιών µε τις χώρες διέλευσης –όπως είναι το Ισραήλ στην περίπτωση 
της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης– προκειµένου να µην παρακωλύουν τα 
(διαγραφή) ανθρωπιστικά προγράµµατα·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 69
Παράγραφος 19

19. συνιστά στα κράτη µέλη να ενισχύσουν τα προγράµµατα υποδοχής παιδιών και 
εφήβων από εµπόλεµες περιοχές που καταφεύγουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για να γλιτώσουν από έναν κόσµο βίας και απελπισίας, που γεννά µε τη σειρά του τη 
βία και κατά των γυναικών· ζητεί από το Συµβούλιο να καλέσει τα κράτη µέλη να 
διευκολύνουν την υποδοχή των ατόµων αυτών, χωρίς να θέτουν περιττά 
προσκόµµατα· υπογραµµίζει την ανάγκη σύναψης συµφωνιών µε τις χώρες διέλευσης 
(διαγραφή) προκειµένου να µην παρακωλύουν τα εν λόγω ανθρωπιστικά 
προγράµµατα·
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Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 70
Παράγραφος 19

19. συνιστά στα κράτη µέλη να ενισχύσουν τα προγράµµατα υποδοχής παιδιών και 
εφήβων από εµπόλεµες περιοχές που καταφεύγουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για να γλιτώσουν από έναν κόσµο βίας και απελπισίας, που γεννά µε τη σειρά του τη 
βία και κατά των γυναικών· ζητεί από το Συµβούλιο να καλέσει τα κράτη µέλη να 
διευκολύνουν την υποδοχή των ατόµων αυτών, χωρίς να θέτουν περιττά 
προσκόµµατα (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 71
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που 
αναλαµβάνουν γυναίκες στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως τις 
πολυπολιτισµικές, διασυνοριακές και περιφερειακές πρωτοβουλίες με πολιτική, 
τεχνική και οικονομική στήριξη προς τις εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται 
με την επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης· τονίζει ότι το 
Συµβούλιο πρέπει να διασφαλίσει τον πολιτικό ρόλο τους στους κόλπους των 
οργάνων λήψης αποφάσεων των εµπλεκοµένων χωρών· ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ιδίως την Επιτροπή Γυναικών, να συγκροτήσει µικτές επιτροπές για τις 
εµπόλεµες περιοχές, στις οποίες θα συµµετέχουν γυναίκες από τα εν λόγω δίκτυα και 
γυναίκες ευρωβουλευτές·

Or. sv

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 72
Παράγραφος 21

21. θεωρεί πως η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει οπωσδήποτε την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως ειδικό μέσο στο 
πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013, µε τη µορφή ειδικού µέσου· 
υπενθυµίζει ότι, στο παρελθόν, χάρη στην εν λόγω πρωτοβουλία πραγµατοποιήθηκαν 
µε επιτυχία µειοδοτικοί διαγωνισµοί και δηµιουργήθηκαν ειδικές γραµµές του 
προϋπολογισµού για τα δικαιώµατα των γυναικών, χωρίς να χρειαστεί η έγκριση των 
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τοπικών κυβερνήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει, ώστε, στο πλαίσιο του 
µέσου σταθερότητας, η διαχείριση των συγκρούσεων να περιλαµβάνει και τη 
διάσταση του φύλου, επιτρέποντας έτσι την αντιµετώπιση των προβληµάτων των 
γυναικών σε όλα τα στάδια των συγκρούσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Véronique De Keyser

Τροπολογία 73
Παράγραφος 22

22. ζητεί να επεκταθεί η συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου µε εµφανή και ελέγξιµο 
τρόπο σε όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα, ιδίως δε στο προενταξιακό µέσο, στην 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, στο µέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη και 
οικονοµικής συνεργασίας (DCECI) και στο μέσο σταθερότητας, και να αποτελέσει 
αναπόσπαστο µέρος των όρων που τίθενται στις συµφωνίες σύνδεσης·

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 74
Παράγραφος 22

22. ζητεί να επεκταθεί η συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου µε εµφανή και ελέγξιµο 
τρόπο στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στα χρηματοδοτικά μέσα του DCECI, 
και ιδίως στο προενταξιακό μέσο, και να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος των όρων 
που τίθενται στις συµφωνίες σύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 75
Παράγραφος 23

23. υπογραµµίζει αφενός ότι τα στρατηγικά σχέδια και τα σχέδια δράσης ανά χώρα 
αποτελούν ένα άριστο µέσο για τη συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου, εφόσον 
υπάρχει η πολιτική βούληση, αφετέρου ζητεί όλες οι δραστηριότητες της ΕΠΑΑ να 
υλοποιούνται κατ’ εφαρµογήν του προαναφερθέντος ψηφίσµατος 1325 των 
Ηνωµένων Εθνών καθώς και του από 30ής Νοεμβρίου 2000 ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ενημερώνεται ετησίως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·
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Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 76
Παράγραφος 24

24. ζητεί να αποτελέσει η προστασία της ψυχοσωματικής υγείας των γυναικών
προτεραιότητα της Επιτροπής στις δράσεις συνεργασίας της, ιδίως στις εµπόλεµες 
περιοχές, καθώς και την αποτύπωση της προτεραιότητας αυτής στις γραµµές του 
προϋπολογισµού·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 77
Παράγραφος 24

24. ζητεί την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας, τον σεβασμό της και την 
αναγωγή της σε προτεραιότητα της Επιτροπής στις δράσεις συνεργασίας της, ιδίως 
στις εµπόλεµες περιοχές, καθώς και την αποτύπωση της προτεραιότητας αυτής στις 
γραµµές του προϋπολογισµού·

Or. pl

Τροπολογία: Edith Bauer

Τροπολογία 78
Παράγραφος 24

24. ζητεί την προστασία του δικαιώµατος της αναπαραγωγικής υγείας και την αναγωγή 
του σε προτεραιότητα της Επιτροπής στις δράσεις συνεργασίας της (διαγραφή) στις 
εµπόλεµες περιοχές, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις γραµµές του 
προϋπολογισμού·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 79
Παράγραφος 24

24. ζητεί την προστασία του δικαιώµατος της αναπαραγωγικής υγείας και την αναγωγή 
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του σε προτεραιότητα της Επιτροπής στις δράσεις συνεργασίας της και στο μέσο 
σταθερότητας, καθώς και την αποτύπωση της προτεραιότητας αυτής στις γραµµές 
του προϋπολογισµού·

Or. nl

Τροπολογία: Edith Bauer

Τροπολογία 80
Παράγραφος 25

25. συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί µε το Συµβούλιο της Ευρώπης,
το ΝΑΤΟ, όλους τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένης της UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης των Η.Ε. για τη Γυναίκα),
τον ΟΑΣΕ, και, ενδεχοµένως, άλλους οργανισµούς για την εφαρµογή δεικτών σε 
σχέση µε τη διάσταση του φύλου, οι οποίοι θα ελέγχονται κατά τη διάρκεια των 
συγκρούσεων και θα µπορούν να ενσωµατωθούν στα νέα µέσα εξωτερικής πολιτικής 
και ανάπτυξης ή να χρησιµεύσουν για τις ανάγκες της έγκαιρης προειδοποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 81
Παράγραφος 25

25. συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, 
τον ΟΑΣΕ, την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών και άλλους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισµούς για την εφαρµογή δεικτών σε σχέση µε τη διάσταση του φύλου, οι 
οποίοι θα ελέγχονται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και θα µπορούν να 
ενσωµατωθούν στα νέα µέσα εξωτερικής πολιτικής και ανάπτυξης ή να χρησιµεύσουν 
για τις ανάγκες της έγκαιρης προειδοποίησης·

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 82
Παράγραφος 26

26. εκτιµά ότι η συµµετοχή των γυναικών και των ανδρών σε όλα τα επίπεδα του 
κοινωνικού και πολιτικού βίου σε µια χώρα που εξέρχεται από µια σύγκρουση θα 
έπρεπε να βασίζεται στις ικανότητες και στην προδιάθεση, τόσο των γυναικών, όσο 
και των ανδρών, για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση των 
καταστάσεων συγκρούσεων·
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 83
Παράγραφος 26

26. εκτιµά ότι η συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και 
πολιτικού βίου σε µια χώρα που εξέρχεται από µια σύγκρουση θα έπρεπε να είναι 
ισότιµη µε αυτή των ανδρών· αντιλαµβάνεται ότι οι εν λόγω ποσοστώσεις δεν 
µπορούν να επιτύχουν αµέσως την ισότητα ανδρών και γυναικών, δεδοµένης της 
νοοτροπίας και της κοινωνικής εξέλιξης της κάθε χώρας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να αυξήσει τον βαθμό συμμετοχής των γυναικών, κατ’ εφαρµογήν του 
προαναφερθέντος ψηφίσµατος 1325, να παρακολουθεί τη συµβολή τους στην 
επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων και να ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για τα αποτελέσµατά τους·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 84
Παράγραφος 26

26. εκτιµά ότι η συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού, 
οικονομικού και πολιτικού βίου σε µια χώρα που εξέρχεται από µια σύγκρουση θα 
έπρεπε να είναι ισότιµη µε αυτή των ανδρών· αντιλαµβάνεται ότι οι εν λόγω 
ποσοστώσεις δεν µπορούν να επιτύχουν αµέσως την ισότητα ανδρών και γυναικών, 
δεδοµένης της νοοτροπίας και της κοινωνικής εξέλιξης της κάθε χώρας· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη θέσπιση ποσοστώσεων στα σχέδια 
δράσης της, κατ’ εφαρµογήν του προαναφερθέντος ψηφίσµατος 1325, να 
παρακολουθεί τη συµβολή τους στην επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων και να 
ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσµατά τους·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 85
Παράγραφος 27

27. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθοδηγούμενο από τη μέριμνα για τον 
σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και αξιών, θα πρέπει να προωθεί την επίλυση 
των συγκρούσεων επί τη βάσει δεοντολογικών και ηθικών αρχών, σε συνεργασία με 
τις άλλες πλευρές της σύγκρουσης·
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 86
Παράγραφος 27

27. συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το πρόβλημα των επιθέσεων 
αυτοκτονίας που εκτελούνται από γυναίκες, να εκπονήσει μια μελέτη για το εν λόγω 
θέμα και να ολοκληρώσει την εξέταση του ζητήματος με μια διάσκεψη στην οποία θα 
κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των αρχών, επιστήμονες, αλλά και γυναίκες 
από τις εμπλεκόμενες χώρες (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 87
Παράγραφος 27

27. συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το πρόβλημα των επιθέσεων 
αυτοκτονίας που εκτελούνται από γυναίκες, να εκπονήσει μια μελέτη για το εν λόγω 
θέμα και να ολοκληρώσει την εξέταση του ζητήματος με μια διάσκεψη στην οποία θα 
κληθούν να συμμετάσχουν επιστήμονες και άλλα άτομα αρμόδια για θέματα 
ισότητας των φύλων από τις εμπλεκόμενες χώρες και τις θρησκευτικές ισλαμικές 
αρχές.

Or. sv


