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Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια έρευνα του 2004 που πραγματοποιήθηκε από τον 
ΟΗΕ σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη: οι γυναίκες και η διεθνής 
μετανάστευση,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά α (νέα)

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συμβουλίου της 22ας
Δεκεμβρίου 1998 για την ένταξη των θεμάτων φύλου στη συνεργασία για την 
ανάπτυξη,

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

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά β (νέα)

– έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 151 της ΔΟΕ σχετικά με τους εργαζόμενους 
μετανάστες,

Or. en

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να 
βελτιώσουν τη ζωή τους, να αυξήσουν την αυτονομία τους, να συντηρήσουν 
εκείνους που αφήνουν πίσω τους και να ξεφύγουν από καταπιεστικές κοινωνικές 
σχέσεις,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, ότι οι γυναίκες αναγκάζονται συχνά να 
μεταναστεύσουν εξαιτίας πολιτικών, κοινωνικών ή οικονομικών λόγων,

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες είναι πιο ευάλωτες στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, τις διακρίσεις, την εκμετάλλευση στον εργασιακό χώρο και τη μη 
αξιοποίηση του πνευματικού δυναμικού τους, τη βία και τους κινδύνους για την υγεία, 
την κοινωνική απομόνωση και την εμπορία ανθρώπων,

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με τη μετανάστευση και την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα 
υποδοχής, οι μετανάστριες διατρέχουν τον κίνδυνο να είναι πιο ευάλωτες στη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, στην εμπορία ανθρώπων, στη βία, τις διακρίσεις, την 
εκμετάλλευση στον εργασιακό χώρο και τη μη αξιοποίηση του πνευματικού 
δυναμικού τους, τη βία και τους κινδύνους για την υγεία, την κοινωνική απομόνωση 
και τη φτώχεια,

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός μεταναστριών διαμένει στην ΕΕ 
χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, γεγονός που επιτείνει τους κινδύνους της 
εκμετάλλευσης στον χώρο εργασίας καθώς και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
βίας, τους οποίους διατρέχουν,

Or. el

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μέτρα μέσω των οποίων οι μετανάστριες 
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κοινωνικοπολιτική, οικονομική και ψυχολογική
δύναμη κυρίως απέναντι στην οικογένειά τους, ενισχύοντας τον ρόλο των ΜΚΟ που 
δρουν με γνώμονα το φύλο και αυτόν των δικτύων μεταναστριών·

Or. fr
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μέτρα μέσω των οποίων διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα, η θέση και ο ρόλος των μεταναστριών, ενισχύοντας παράλληλα τον 
ρόλο των ΜΚΟ που δρουν με γνώμονα το φύλο, καθώς και το έργο των δικτύων 
μεταναστριών·

Or. el

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μέτρα μέσω των οποίων οι μετανάστριες 
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη τεχνική δύναμη καθώς και τις απαραίτητες 
γνώσεις για την πραγματική ένταξή τους στους κόλπους της χώρας υποδοχής·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μέτρα μέσω των οποίων οι μετανάστριες 
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κοινωνικοπολιτική δύναμη και να ενταχθούν 
καλύτερα στην κοινωνία αναλαμβάνοντας δράσεις που επικεντρώνονται στη 
δημιουργία δικτύων, στην αυτονομία, την οργάνωση και τη συνεργασία με μέλημα 
την παραχώρηση στις μετανάστριες ενός αξιοπρεπούς καθεστώτος που θα τις 
προφυλάσσει από κάθε είδους διακρίσεις·

Or. pl

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παραχώρηση ενός καθεστώτος 
αυτονομίας και μιας άδειας εργασίας, μόλις εγκριθεί η αίτηση οικογενειακής 
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επανένωσης, με τη σύζυγο και τα παιδιά του κύριου κατόχου του επίσημου 
καθεστώτος, προκειμένου να εγγυηθούν και να υπερασπιστούν πλήρως τα 
δικαιώματά τους, και να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξή τους·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από ευαισθησία 
στη διάσταση του φύλου και προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής και εργασίας (διαγραφή) των μεταναστριών και την εξασφάλιση καλύτερης
πρόσβασης αυτών στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες 
υγείας, στην εκμάθηση γλωσσών και στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και τη 
συμμετοχή των οργανώσεων των μεταναστριών στη διαμόρφωση, εφαρμογή και 
αξιολόγηση τέτοιων πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από ευαισθησία 
στη διάσταση του φύλου και προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής και εργασίας, κυρίως την υγιεινή και την ασφάλεια, την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση των μεταναστριών, τη βελτίωση της πρόσβασης αυτών 
(διαγραφή) στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση, στην εκμάθηση γλωσσών και 
στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και τη συμμετοχή των οργανώσεων των 
μεταναστριών στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση τέτοιων πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 16
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν μέτρα κατά του 
φαινομένου της μη αξιοποίησης του πνευματικού δυναμικού τους χάρη στην 
αναγνώριση των διπλωμάτων·
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 
κατά τη συμμετοχή των μεταναστριών στην κοινοτική αγορά εργασίας και να 
διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων τους, κυρίως την ισότητα των αμοιβών·

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. επιμένει ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα του να επιτραπεί στις μετανάστριες που 
διαμένουν παράνομα να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και νομική 
και ψυχολογική στήριξη, κυρίως με τη μεσολάβηση των ΜΚΟ που εργάζονται για 
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου και τα δίκτυα των 
μεταναστριών·

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά των μεταναστριών, 
προκειμένου να επωφεληθούν από υψηλό επίπεδο προστασίας και εύκολη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης·

Or. fr
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Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αναπτυξιακές πολιτικές με γνώμονα το φύλο και 
προγράμματα σχεδιασμένα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
γυναικών στις χώρες προέλευσής τους, καθώς επίσης και να τους εξασφαλίσει την 
άσκηση του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών που 
αναγνωρίζονται στον άνθρωπο·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αναπτυξιακές πολιτικές με γνώμονα το φύλο και 
προγράμματα σχεδιασμένα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
γυναικών στις χώρες προέλευσής τους, κυρίως από οικονομικής άποψης, αλλά και 
κοινωνικοοικονομικής, καθώς επίσης και να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες αυτές 
μπορούν να ασκούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και ότι κατοχυρώνεται ο 
σεβασμός της αξιοπρέπειάς τους, ιδίως στο δημόσιο βίο·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 22
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αναπτυξιακές πολιτικές με γνώμονα το φύλο και 
προγράμματα σχεδιασμένα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
γυναικών στις χώρες προέλευσής τους, καθώς και την εξασφάλιση ότι οι γυναίκες 
αυτές μπορούν να ασκούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες τους· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα υπέρ 
της κινητικότητας των εργαζομένων μεταναστών, ανδρών και γυναικών, με στόχο, 
κυρίως να τους επιτραπεί να επανεπενδύσουν, στη χώρα προέλευσής τους, τις 
ικανότητες και τα προσόντα που έχουν αποκτήσει·

Or. fr
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αναπτυξιακές πολιτικές με γνώμονα το φύλο και 
προγράμματα σχεδιασμένα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
γυναικών στις χώρες προέλευσής τους, καθώς και την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. el

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει έναν διάλογο με τις χώρες προέλευσης και να τους 
ζητήσει να απαγορεύσουν πρακτικές αντίθετες με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως 
είναι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων ο οποίος επιβάλλεται στις 
γυναίκες, οι καταναγκαστικοί γάμοι, η πολυγαμία και το μη συναινετικό διαζύγιο·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. επιμένει ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα βελτίωσης της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης των γυναικών στις χώρες προέλευσής τους καθώς και της
διευκόλυνσης της κυκλικής μετανάστευσης, προκειμένου να περιοριστούν οι 
αρνητικές συνέπειες του φαινομένου της «διαρροής των εγκεφάλων» και να 
ευνοηθεί η ανάπτυξη των χωρών προέλευσης·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 26
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. εκφράζει την αποδοκιμασία του για την έλλειψη αναγνώρισης της υφιστάμενης 
σύνδεσης μεταξύ εμπορίας και μετανάστευσης· διαπιστώνει ότι πολυάριθμες 
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γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν έχουν ουδεμία πρόσβαση σε οιαδήποτε 
νομική ή κοινωνική προστασία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν σε στρατηγικές καταπολέμησης της εμπορίας οι οποίες άπτονται 
της πρόληψης και της προστασίας των θυμάτων  καλεί τα κράτη μέλη να
παραχωρήσουν στις εν λόγω γυναίκες μια άδεια παραμονής μακράς διάρκειας·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 27
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των δαπανών 
και των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας στις τρίτες χώρες και σε 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους υπέρ της βελτίωσης της θέσης των γυναικών 
στις χώρες προέλευσης μεταναστών·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την επίδραση του εκτοπισμού λόγω 
συγκρούσεων στην κοινωνική, σωματική και ψυχολογική κατάσταση των 
μεταναστριών, οι οποίες εκτίθενται στη βία (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη την επίδραση του εκτοπισμού 
λόγω συγκρούσεων στην κοινωνική, σωματική και ψυχολογική κατάσταση των 
μεταναστριών, οι οποίες λόγω της αβεβαιότητας του καθεστώτος τους, είναι 
περισσότερο ευάλωτες στο να καταστούν θύματα βίας (διαγραφή)

Or. fr
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 30
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουν ότι οι 
μετανάστριες θύματα βίας θα ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματά τους, θα 
έχουν πράγματι πρόσβαση σε δικαστική συνδρομή, θα δύνανται να διεκδικούν ένα 
ανεξάρτητο επίσημο καθεστώς και θα αποκτούν άδεια παραμονής και εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 31
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο μέσω των επιτόπου αντιπροσωπειών και 
πρεσβειών να ενημερώνουν συστηματικά τις γυναίκες που επιθυμούν να 
μεταναστεύσουν στην Ε.Ε. σχετικά με τους τρόπους της νόμιμης μετανάστευσης, 
τα μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και τις θεμελιώδεις αξίες και 
αρχές που διέπουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες·

Or. el

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 32
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι σχεδόν χίλιοι πεντακόσιοι 
μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, 
έχασαν προσφάτως τη ζωή τους από πνιγμό στον Ατλαντικό ωκεανό ενώ 
επιχειρούσαν να φθάσουν στις Καναρίους Νήσους· παρακαλεί θερμά, για μια ακόμη 
φορά, την Επιτροπή να καθορίσει και να εφαρμόσει μια στρατηγική με στόχο τη 
στήριξη ορισμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάσχουν από 
σημαντικό άγχος μετανάστευσης και των οποίων οι ανάγκες για άμεση 
αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου είναι τεράστιες·

Or. es
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Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5

5. καλεί για τον λόγο αυτό τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αναπτυξιακές πολιτικές και 
ειδικά προγράμματα σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την παροχή ιατρικής, 
κοινωνικής και ψυχολογικής μέριμνας σε γυναίκες θύματα εκτοπισμού λόγω 
συγκρούσεων και σε άλλες μετανάστριες που υποφέρουν από τις πνευματικές, 
σωματικές και κοινωνικές συνέπειες του εκτοπισμού τους·

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. επιμένει στη σημασία των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών, τόσο μεταξύ των 
κρατών μελών όσο και με τρίτες χώρες, κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η σχέση μετανάστευσης-ανάπτυξης: ορισμένες 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις»· προτείνει τη δημιουργία μιας διοργανικής ομάδας 
εργασίας υψηλού επιπέδου, επιφορτισμένης με την επίβλεψη της ανάπτυξης της 
κοινοτικής μεταναστευτικής πολιτικής από την άποψη του φύλου, και την 
εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης του αντικτύπου που συνδέεται με το φύλο πριν 
από την υιοθέτηση οιωνδήποτε μέτρων σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική ·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 36
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές 
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καθώς και στόχους και ευρωπαϊκούς δείκτες, συγκεκριμένους και στοχευμένους 
από την άποψη του φύλου στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο , οι οποίες θα 
εγγυώνται τη συμπερίληψη της προοπτικής του φύλου στη μεταναστευτική
πολιτική και την τακτική αξιολόγηση των πολιτικών από την άποψη της διάστασης 
του φύλου·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 37
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν 
επίσημο καθεστώς ανεξάρτητο του συζύγου τους στις μετανάστριες που φθάνουν 
σε μια χώρα δυνάμει ρυθμίσεων σχετικά με την οικογενειακή επανένωση·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 38
Παράγραφος 5 δ (νέα)

5δ. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα νομικό
πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται στις μετανάστριες το δικαίωμα κατοχής ατομικού 
διαβατηρίου και άδειας παραμονής, και το οποίο θα επιτρέπει να θεωρηθεί ποινικά 
υπεύθυνο κάθε άτομο το οποίο προβαίνει σε κατάσχεση των εν λόγω εγγράφων·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 39
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τον διάλογο με τις χώρες 
καταγωγής των μεταναστριών με στόχο την προώθηση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και της οικονομικής εξάρτησης των γυναικών·
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Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Παράγραφος 6

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει προσπάθειες για να υλοποιήσει τους 
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας στους τομείς της μείωσης της φτώχειας, της 
ενδυνάμωσης των γυναικών και της εξάλειψης των διακρίσεων.

Or. pl

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει προσπάθειες για να υλοποιήσει τους 
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας στους τομείς της μείωσης της φτώχειας, της 
ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην εκπαίδευση των κοριτσιών, τη βελτίωση της μητρικής υγείας και 
την πρόσβαση των γυναικών στον πολιτικό βίο.

Or. fr


