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Raül Romeva i Rueda
σχετικά με τη δολοφονία γυναικών (γυναικοκτονίες) στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό 
και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου
(2007/2025(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

- έχοντας υπόψη ότι η αναφορά στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των 
προσώπων από τις αναγκαστικές εξαφανίσεις απαλείφθηκε,

Or. es

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 6

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιέχει η έκθεση «εξαφανίσεις και δολοφονίες 
μεγάλου αριθμού γυναικών και κοριτσιών στο Μεξικό», την 12ης Μαΐου 2005, που 
εκπόνησε η εισηγήτρια της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, καθώς και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην απάντηση της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση 939/2.4 του ίδιου έτους, 

Or. es
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Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 6

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιέχει η έκθεση «εξαφανίσεις και δολοφονίες 
μεγάλου αριθμού γυναικών και κοριτσιών στο Μεξικό», την 12ης Μαΐου 2005, που 
εκπόνησε η εισηγήτρια της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, καθώς και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην απάντηση της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση 939/2.4 του ίδιου έτους, 

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 10 (νέα)

- έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση διαχείρισης της ομοσπονδιακής επιτροπής του 
Μεξικού για την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην πόλη 
Juárez, 

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 11

- έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας, πολιτικού συντονισμού και 
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου1, τη συμφωνία 
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 
κρατών μελών της αφενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Σαλβαδόρ, της 
Γουατεμάλα, της Ονδούρας, της Νικαράγουα και του Παναμά, αφετέρου2 του 2003 
(της οποίας εκκρεμεί η κύρωση) και τη συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του 
Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλα, της Ονδούρας, της Νικαράγουα και του Παναμά, 

Or. es

  
1 ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σελ. 44.
2 EE C 103 της 29/4/2004, σελ. 542 
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Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A

A. θεωρώντας ότι ο όρος «γυναικοκτονία» στηρίζεται στο νομικό ορισμό της βίας κατά 
της γυναίκας που θέσπισε η σύμβαση του Belem do Para στο άρθρο 1 «ως βία κατά 
των γυναικών νοείται κάθε δράση ή συμπεριφορά που με κριτήριο το φύλο επιφέρει 
θάνατο, ζημία ή σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη στη γυναίκα, τόσο σε 
δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο» και ότι η επιδίωξη της τιμωρίας και εξάλειψής
της αποτελεί υποχρέωση και πρέπει να εντάσσεται στις προτεραιότητες κάθε κράτους 
δικαίου, 

Or. pt

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διμερής διάλογος μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού καθώς και με τα κράτη της Κεντρικής 
Αμερικής αναγνωρίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη, ως πλήρως κυρίαρχα κράτη, ως 
ισότιμους εταίρους· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες παραβάσεις των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς τα υποχρεώνουν να 
επιδείξουν μετριοπάθεια και ταπεινότητα κατά τη διατύπωση συστάσεων έναντι 
τρίτων κρατών,

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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προτίθεται αποκλειστικά να εκφράσει μια πρόσκληση για την αποτελεσματική 
βελτίωση της μη ικανοποιητικής κατάστασης, κατά τη γνώμη του, στις τρίτες 
χώρες· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις που 
διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κατηγορία 
ή κατηγορητήριο έναντι του Μεξικού και των κρατών της Λατινικής Αμερικής από 
την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ενός από τα όργανά του, 

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Β

B. εκτιμώντας ότι η βία κατά της γυναίκας προσλαμβάνει παγκόσμια διάσταση και όχι 
μόνο τοπική και ότι αφορά όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων και των 
ευρωπαϊκών. Θεωρώντας την έκθεση αυτή, ως τμήμα μιας παγκόσμιας στρατηγικής 
με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση δράσεων και προσπαθειών που πρέπει να 
υλοποιηθούν από κοινού μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών που στοχεύουν στην 
εξάλειψη και την πρόληψη των βίαιων θανάτων γυναικών, οπουδήποτε και αν 
συμβαίνουν· εκτιμώντας επίσης την ανάγκη προώθησης του διαλόγου, της 
συνεργασίας και της αμοιβαίας ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών 
της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης προς αυτήν την κατεύθυνση,

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Β

B. εκτιμώντας ότι η βία κατά της γυναίκας προσλαμβάνει παγκόσμια διάσταση και όχι 
μόνο τοπική και ότι αφορά όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων και των 
ευρωπαϊκών. Θεωρώντας την έκθεση αυτή, ως τμήμα μιας παγκόσμιας στρατηγικής 
με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση δράσεων και προσπαθειών που πρέπει να 
υλοποιηθούν από κοινού μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών που στοχεύουν στην 
εξάλειψη και την πρόληψη των βίαιων θανάτων γυναικών, οπουδήποτε και αν 
συμβαίνουν, εκτιμώντας επίσης την ανάγκη προώθησης του διαλόγου, της 
συνεργασίας και της αμοιβαίας ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών 
της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης προς αυτήν την κατεύθυνση,

Or. es
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Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Β

B. εκτιμώντας ότι η βία κατά της γυναίκας προσλαμβάνει παγκόσμια διάσταση και όχι 
μόνο τοπική και ότι αφορά όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων και των 
ευρωπαϊκών. Θεωρώντας την έκθεση αυτή, ως τμήμα μιας παγκόσμιας στρατηγικής 
με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση δράσεων και προσπαθειών που πρέπει να 
υλοποιηθούν από κοινού μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών εταίρων, που στοχεύουν 
στην εξάλειψη και την πρόληψη των βίαιων θανάτων γυναικών, οπουδήποτε και αν 
συμβαίνουν, 

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

B. εκτιμώντας ότι το Μεξικό καθώς και το σύνολο των κρατών της Κεντρικής 
Αμερικής υπέγραψαν και επικύρωσαν την αμερικανική σύμβαση σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που ορίζει, στο άρθρο 4, παράγραφος 1, το δικαίωμα της 
ζωής σύμφωνα με την ακόλουθη διατύπωση: «Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα 
σεβασμού της ζωής του. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προστατεύεται από τον νόμο 
και γενικά από τη στιγμή της σύλληψης. Κανείς δεν πρέπει να στερείται αυθαίρετα 
τη ζωή του»,

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. επισημαίνοντας ότι οι δολοφονίες γυναικών στην πόλη Juarez και στην Γουατεμάλα 
χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη βιαιότητα και ότι πολλά από τα θύματα υπέστησαν 
σεξουαλική βία (διαγραφή)· εκτιμώντας ότι, στην περίπτωση της πόλης Juarez, οι 
παράγοντες δημογραφικής ανάπτυξης και μεταναστευτικών ρευμάτων συμπίπτουν 
με την παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος, και ότι μεγάλο ποσοστό των 
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δολοφονιών αυτών κατεγράφη στις ζώνες όπου λειτουργούν τοπικά εργοστάσια 
συναρμολόγησης (assembly plants) και όπου δεν λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας 
που είναι αναγκαία για την προστασία των γυναικών,

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. επισημαίνοντας ότι οι δολοφονίες γυναικών στην πόλη Juarez και στη Γουατεμάλα 
χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη βιαιότητα και ότι πολλά από τα θύματα υπέστησαν 
σεξουαλική βία (διαγραφή)· εκτιμώντας ότι, στην περίπτωση της πόλης Juarez, οι 
παράγοντες δημογραφικής ανάπτυξης, μεταναστευτικών ρευμάτων και παρουσίας 
του οργανωμένου εγκλήματος συμπίπτουν και ότι μεγάλο ποσοστό των δολοφονιών 
αυτών κατεγράφη στις ζώνες όπου λειτουργούν τοπικά εργοστάσια συναρμολόγησης
(assembly plants) και όπου δεν λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που είναι αναγκαία 
για την προστασία των γυναικών, 

Or. fr

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των δολοφονιών γυναικών στην πόλη Juarez και 
στην Γουατεμάλα χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη βιαιότητα και ότι πολλά από τα 
θύματα υπέστησαν σεξουαλική βία, γεγονός που αποτελεί αφ’ εαυτού σκληρή, 
απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση· ότι μεγάλο ποσοστό των δολοφονιών 
αυτών κατεγράφη στις ζώνες όπου σημειώνεται υψηλό ποσοστό δραστηριοτήτων 
του οργανωμένου εγκλήματος ,

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. εκτιμώντας ότι ένα υψηλό ποσοστό δολοφονιών καταγράφονται σε ζώνες όπου 
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είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι λεγόμενες maquiladoras, και ότι, όπως 
αναφέρεται στην έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών, Yakin
Ertόrk, σχετικά με τη «βία κατά των γυναικών, τους σκοπούς και τις συνέπειές 
της», είναι απαραίτητο να εφοδιάσουμε αυτές τις ζώνες με τις απαραίτητες 
υποδομές, ώστε οι μετακινήσεις των εργαζομένων εκεί να είναι περισσότερο 
ασφαλείς, 

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. εκτιμώντας ότι, από το 1999, το Μεξικό έχει αποκτήσει καθεστώς παρατηρητή στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Υπουργών και Πρέσβεων σύμφωνα με αυτό το καθεστώς· εκτιμώντας ότι το 
Μεξικό επικύρωσε επίσης το πρωτόκολλο του Παλέρμου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. θεωρώντας ότι οι γυναικοκτονίες δεν μπορούν να αποδίδονται μόνο σε ένα «κλίμα 
γενικευμένης βίας», αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η διάκριση σε τοπικό 
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο σε βάρος των γυναικών - ακόμη περισσότερο για τις 
γυναίκες ιθαγενείς - τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, η οικονομική εξάρτηση της 
γυναίκας, οι εγκληματικές συμμορίες (διαγραφή) και η μη εξάρθρωση των 
παράνομων σωμάτων ασφαλείας και παράνομων μηχανισμών ασφαλείας1 (διαγραφή),

Or. fr

  
1 Ορολογία που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Βλ.. «Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και της κυβέρνησης της Γουατεμάλα  για τη συγκρότηση διεθνούς επιτροπής κατά της ατιμωρησίας στην 
Γουατεμάλα (CICIG)» του Νοεμβρίου 2006.
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. θεωρώντας ότι οι γυναικοκτονίες δεν μπορούν να αποδίδονται μόνο σε ένα «κλίμα 
γενικευμένης βίας», αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η διάκριση σε τοπικό 
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο σε βάρος των γυναικών - ακόμη περισσότερο για τις 
γυναίκες ιθαγενείς - τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, η οικονομική εξάρτηση της 
γυναίκας, οι εγκληματικές συμμορίες (διαγραφή) και η μη εξάρθρωση των 
παράνομων σωμάτων ασφαλείας και παράνομων μηχανισμών ασφαλείας στην 
περίπτωση της Κεντρικής Αμερικής,  

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα 1454 (2005) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Εξαφανίσεις και δολοφονίες μεγάλου 
αριθμού γυναικών και κοριτσιών στο Μεξικό», σύμφωνα με το οποίο «οι αρχές του 
Μεξικού καταβάλλουν επί του παρόντος σημαντικές προσπάθειες σε όλα τα 
επίπεδα […] για να αποκαταστήσουν τον κοινωνικό ιστό αυτών των πόλεων και να 
καταπολεμήσουν τη βία εις βάρος των γυναικών [...], καθώς και για να ερευνήσουν 
τις δολοφονίες και τις εξαφανίσεις γυναικών [...], και να προσαγάγουν στη 
δικαιοσύνη τόσο τους αυτουργούς αυτών των εγκλημάτων όσο και τους
υπαλλήλους οι οποίοι, αρχικά, παρακώλυσαν τις έρευνες και παρεμπόδισαν την
πορεία της δικαιοσύνης», 

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη E

E. έχοντας υπόψη την ατιμωρησία που επικρατεί στην περίπτωση των χωρών της 
Κεντρικής Αμερικής, λόγω ανυπαρξίας de facto ή de jure ποινικής, διοικητικής ή 
αστικής ευθύνης για τους ενόχους αυτών των πράξεων, την αποφυγή των ανακρίσεων 
ή καταδικαστικών αποφάσεων, την έλλειψη δημοσιονομικών πόρων και τη συχνή 
παρεμπόδιση της πρόσβασης των γυναικών - θυμάτων και των οικογενειών τους στα 
ένδικα μέσα, 

Or. es
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Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Εα. έχοντας υπόψη ότι το Μεξικό επικύρωσε το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου που ιδρύθηκε στη Ρώμη, 

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤα. έχοντας υπόψη ότι το Μεξικό εξελέγη επίσης στην προεδρία του Συμβουλίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

Or. fr

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι ο αγώνας κατά των γυναικοκτονιών και της ατιμωρησίας πρέπει να 
εξετάζει την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, την εξάλειψη όλων των διακρίσεων 
σε νομοθετικό επίπεδο, διαδικασίες καταγγελίας και μέτρα προστασίας που να είναι 
περισσότερο προσιτά στους καταγγέλλοντες καθώς και την ενίσχυση του 
δικαστικού συστήματος και των διαδικασιών (ιδιαίτερα όσον αφορά την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος) από τις δικαστικές έρευνες έως την 
εφαρμογή των αποφάσεων, 

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. εκτιμώντας ότι η αναδιάρθρωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, και η ενίσχυση των 
θεσμών, σε άλλες, είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της
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βίας κατά των γυναικών· και εκτιμώντας ότι, σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται
ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι, 

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 9 του προγράμματος δράσης της 4ης παγκόσμιας 
διάσκεψης για τις γυναίκες που διεξήχθη στο Πεκίνο το 1995, που αποτελεί επίσης 
μια θεμελιώδη αρχή που αναφέρεται σε όλες τις διεθνείς διασκέψεις της 
προηγούμενης δεκαετίας: «Η εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος Δράσης, 
μεταξύ άλλων και στο νομοθετικό πλαίσιο των διάφορων κρατών και χάρη στην 
κατάρτιση στρατηγικών, πολιτικών, προγραμμάτων και προτεραιοτήτων 
ανάπτυξης, εμπίπτει στην κυρίαρχη αρμοδιότητα κάθε κράτους, που λειτουργεί στο 
πλαίσιο του σεβασμού όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, και η συνεκτίμηση και ο αυστηρός σεβασμός των διαφόρων 
θρησκευτικών και ηθικών αρχών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των 
φιλοσοφικών πεποιθήσεων των ατόμων και των κοινοτήτων τους πρέπει να 
βοηθήσουν τις γυναίκες να απολαύουν πλήρως των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους
προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη», 

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό, καθώς και το σύνολο των κρατών της 
Κεντρικής Αμερικής έχουν υπογράψει και επικυρώσει την Οικουμενική Διακήρυξη 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβληματική των γυναικοκτονιών και η ατιμωρησία 
των αυτουργών των εγκληματικών πράξεων κατά των γυναικών τέθηκε πριν από
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15 χρόνια και πλέον στο Μεξικό, 

Or. fr

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. έχοντας επίγνωση της ιδιαίτερης προσοχής που πρέπει να δώσουν οι αρχές που 
είναι αρμόδιες για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι από αυτήν την άποψη, η συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών 
είναι απαραίτητη, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. έχοντας επίγνωση (διαγραφή) της βίας στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική 
καθώς και σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η πατριαρχική 
δομή της κοινωνίας κατέστησε πάντοτε τη γυναίκα θύμα των διαφόρων μορφών βίας,

Or. fr

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. έχοντας επίγνωση ότι η (διαγραφή) συστηματική βία στο Μεξικό και στην Κεντρική 
Αμερική καθώς και η πατριαρχική δομή της κοινωνίας κατέστησαν πάντοτε τη 
γυναίκα θύμα των διαφόρων μορφών βίας,

Or. pt
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Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. χαιρετίζοντας τα νομοθετικά μέτρα που μόλις εγκρίθηκαν στο Μεξικό, ιδίως  το
"γενικό νόμο για το δικαίωμα της γυναίκας σε μια ζωή χωρίς βία" του Φεβρουαρίου
2007, καθώς και τη δημιουργία ειδικών οργάνων σε ομοσπονδιακό και τοπικό 
επίπεδο, όπως η ειδική εισαγγελία για εγκλήματα που σχετίζονται με πράξεις βίας 
κατά των η γυναικών, η οποία ιδρύθηκε το 2006, η επιτροπή για την πόλη Juαrez και 
το Εθνικό Ίδρυμα για τις γυναίκες, 

Or. es

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. χαιρετίζοντας τα νομοθετικά μέτρα που μόλις εγκρίθηκαν στο Μεξικό, ιδίως  το
"γενικό νόμο για το δικαίωμα της γυναίκας σε μια ζωή χωρίς βία" του Φεβρουαρίου
2007, καθώς και τη δημιουργία ειδικών οργάνων σε ομοσπονδιακό και τοπικό 
επίπεδο, όπως η ειδική εισαγγελία για εγκλήματα που σχετίζονται με πράξεις βίας 
κατά των η γυναικών, η οποία ιδρύθηκε το 2006, η επιτροπή για την πόλη Juαrez και 
το Εθνικό Ίδρυμα για τις γυναίκες, 

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. χαιρετίζοντας τα νομοθετικά μέτρα που μόλις εγκρίθηκαν στο Μεξικό, ιδίως  το
"γενικό νόμο για το δικαίωμα της γυναίκας σε μια ζωή χωρίς βία" του Φεβρουαρίου
2007, καθώς και τη δημιουργία ειδικών οργάνων σε ομοσπονδιακό και τοπικό 
επίπεδο, όπως η περίπτωση της ειδικής εισαγγελίας για εγκλήματα που σχετίζονται 
με πράξεις βίας κατά των η γυναικών, η οποία ιδρύθηκε το 2006, ή ακόμη της 
επιτροπής για την πόλη Juαrez και το Εθνικό Ίδρυμα για τις γυναίκες, μεταξύ 
άλλων,

Or. fr
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Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. ανησυχώντας για την καθυστέρηση της (διαγραφή) νομοθετικής διαδικασίας στις 
χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων των 
γυναικών στην έννομη τάξη,

Or. pt

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα) 

ΙΒα. εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε 
νομοθετικό επίπεδο από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, αλλά ανηχυχώντας 
ωστόσο για τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους,

Or. es

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. έχοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών (διαγραφή) πρέπει να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. pt

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

ΙΕ. έχοντας υπόψη το δεσμευτικό και αμοιβαίο χαρακτήρα της ρήτρας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία εντός της συμφωνίας ΕΚ - Μεξικού καθώς και στη 
συμφωνία για πολιτικό διάλογο και συνεργασία,
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Or. fr

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

ΙΣΤ. γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή 'Ένωση και οι εταίροι της όταν υπογράφουν με τρίτες 
χώρες συμφωνίες που περιέχουν ρήτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αναλαμβάνουν την ευθύνη να επαγρυπνούν ώστε η αντίστοιχη χώρα όπως και οι 
ίδιες, θα σέβεται τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη στιγμή 
της υπογραφής1, και ότι αυτή η ρήτρα έχει χαρακτήρα αμοιβαιότητας,

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 40
Παράγραφος 1

1. ζητεί την εκτενή εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στις διάφορες εκθέσεις 
και τις διεθνείς πράξεις που έχουν συναφθεί για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της γυναίκας, οι 
οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω· στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζει τις προόδους που 
έχουν συντελεστεί στο Μεξικό όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των γυναικών και 
των ανδρών, εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ομοσπονδιακό νόμο όσον 
αφορά την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων και δεσμεύει το Μεξικό να 
συνεχίσει σε αυτήν την κατεύθυνση·

Or. es

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 41
Παράγραφος 1

1. ζητεί από τις κυβερνήσεις της περιοχής και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
τηρηθούν με ευλάβεια οι συστάσεις που περιέχονται στις διάφορες εκθέσεις και τις 
διεθνείς πράξεις που έχουν συναφθεί για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της γυναίκας, οι 

  
1 Παράγραφοι W,X,Y - αποσπάσματα  του ψηφίσματος  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14ης Φεβρουαρίου 
2006 σχετικά με  τη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και δημοκρατίας  στις συμφωνίες της Ε.Ε.
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οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω·
Or. pt

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 42
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. καλεί μετ’ επιτάσεως τις κυβερνήσεις του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής να 
εγκρίνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς 
στόχους της Χιλιετίας που αποφασίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη·

Or. es

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 43
Παράγραφος 2

2. απευθύνει έκκληση στις Κυβερνήσεις να στηρίξουν με οικονομικούς και τεχνικούς 
πόρους τις πολιτικές για την πρόληψη και την προστασία των γυναικών από τη βία, 
όπως με τη δημιουργία ή την ενίσχυση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης όσον αφορά τις προβληματικές σχετικά με το φύλο, να ενισχύσουν τον 
προϋπολογισμό των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τις έρευνες σχετικά με τις 
δολοφονίες, να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συστήματα προστασίας για τους 
μάρτυρες, τα θύματα και τις οικογένειές τους, να αυξήσουν την ικανότητα των 
δικαστικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και των γενικών εισαγγελιών για την 
δίωξη και τιμωρία των ενόχων και την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και 
του οργανωμένου εγκλήματος. ζητεί επίσης μεγαλύτερο διεθνή συντονισμό σε αυτούς 
τους τομείς, τόσο σε επίπεδο κρατών, όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο για το 
Μεξικό·

Or. fr

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 44
Παράγραφος 2

2. καλεί τις εθνικές Κυβερνήσεις στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους με τις χώρες 
της Λατινικής Αμερικής καθώς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης να στηρίξουν με οικονομικούς και 
τεχνικούς πόρους τις πολιτικές για την πρόληψη και την προστασία των γυναικών από 
τη βία, να αυξήσουν την ικανότητα των δικαστικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας 
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και των γενικών εισαγγελιών για την δίωξη και τιμωρία των ενόχων και την 
καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ζητεί 
επίσης μεγαλύτερο διεθνή συντονισμό σε αυτούς τους τομείς·

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 45
Παράγραφος 2

2. απευθύνει έκκληση στις Κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν με προγράμματα συνεργασίας και με οικονομικούς και τεχνικούς 
πόρους τις πολιτικές για την πρόληψη και την προστασία των γυναικών από τη βία, να 
αυξήσουν την ικανότητα των δικαστικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και των 
γενικών εισαγγελιών για την δίωξη και τιμωρία των ενόχων και την καταπολέμηση 
του εμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ζητεί επίσης 
μεγαλύτερο διεθνή συντονισμό σε αυτούς τους τομείς·

Or. es

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 46
Παράγραφος 2

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 47
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. καλεί μετ’ επιτάσεως τα ενδιαφερόμενα κράτη να εντοπίσουν, να διώξουν και να 
τιμωρήσουν τους υπαλλήλους των διοικητικών οργάνων που απέκρυψαν τις 
πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, και μάλιστα το επιδείνωσαν (όπως η 
αστυνομία, η οποία κακομεταχειρίζεται τα θύματα ή το διοικητικό προσωπικό που 
αγνοεί τις καταγγελίες)·

Or. en
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Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 48
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προωθήσουν τη συνεργασία και τον 
διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των χωρών της 
Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που 
υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα και αποσκοπούν στην εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών, και ενθαρρύνοντας επαρκή μέτρα προστασίας για τα θύματα και τις 
οικογένειές τους·

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 49
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει τον θεσμικό συντονισμό με το 
Μεξικό και τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής, στηρίζοντας τη δημιουργία ενός 
προγράμματος ανταλλαγής και συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της 
βίας κατά των γυναικών και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων 
διοικήσεων των κρατών μελών και των εταίρων τους, προκειμένου να υλοποιηθούν 
σχέδια βοήθειας και αμοιβαίας μάθησης προς αυτήν την κατεύθυνση·

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 50
Παράγραφος 4

4. καλεί τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής (διαγραφή) να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·
(διαγραφή) ζητεί τα μέτρα αυτά να εγγυώνται τον πλήρη σεβασμό των (διαγραφή)
δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως ορίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από την Αμερικανική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Ανθρώπου, και καλεί την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση του Μεξικού να προωθήσει τις ενεργούς δράσεις που αναλαμβάνονται 
για τον σκοπό αυτόν από τις διαδοχικές διοικήσεις·

Or. fr
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 51
Παράγραφος 4

4. καλεί τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής (διαγραφή) να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και 
ζητεί τα μέτρα αυτά να εγγυώνται τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του πληθυσμού· καλεί την κυβέρνηση του Μεξικού να εφαρμόσει τις αποφάσεις που 
εγκρίθηκαν για τον σκοπό αυτόν από τις διαδοχικές διοικήσεις·

Or. es

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 52
Παράγραφος 4

4. καλεί τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και 
ζητεί τα μέτρα αυτά να εγγυώνται τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του πληθυσμού, όπως τη δωρεάν νομική αρωγή από δικηγόρο για τις γυναίκες -
θύματα και τις οικογένειές τους·

Or. fr

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 53
Παράγραφος 4

4. καλεί τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και 
ζητεί τα μέτρα αυτά να εγγυώνται τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του πληθυσμού· επιμένει στη δημιουργία μιας υπηρεσίας για τη γυναίκα, η οποία θα 
μπορεί να λαμβάνει τις καταγγελίες των θυμάτων από ολόκληρη τη χώρα· 

Or. en
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Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 54
Παράγραφος 5

5. ζητεί από τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής (διαγραφή) να προσαρμόσουν τις 
εθνικές νομοθεσίες τους προς όφελος μιας πραγματικής ισότητας ευκαιριών μεταξύ 
των γυναικών και των ανδρών, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο του 
Μεξικού προς αυτήν την κατεύθυνση με την έγκριση του ομοσπονδιακού νόμου για 
την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων και του γενικού νόμου για την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ζητεί από τις αρχές τους να στηρίξουν 
νομοθετικές πρωτοβουλίες για το χαρακτηρισμό ως εγκλήματος της βίας μέσα στις 
οικογένειες και της σεξουαλικής παρενόχλησης1 στον χώρο εργασίας και σε όλους 
τους τομείς της δημόσιας ζωής·

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 55
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής (διαγραφή) να εξαλείψουν από την εθνική 
τους νομοθεσία κάθε διάταξη που συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών, 
αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το Μεξικό προς αυτήν την 
κατεύθυνση με την έγκριση του ομοσπονδιακού νόμου για την πρόληψη και την 
εξάλειψη των διακρίσεων και του γενικού νόμου για την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, και ζητεί από τις αρχές τους να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες 
για το χαρακτηρισμό ως εγκλήματος της βίας μέσα στις οικογένειες και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·

Or. es

  
1 Στην περίπτωση του Μεξικού, είναι σημαντικό να αναφερθούν ρητά αυτά τα δικαιώματα σε όλες τις πολιτείες  
της Δημοκρατίας.  
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Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 56
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να εξαλείψουν από την εθνική 
τους νομοθεσία κάθε διάταξη που συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών και ζητεί 
από τις αρχές τους να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για το χαρακτηρισμό ως 
εγκλήματος της βίας μέσα στις οικογένειες και της σεξουαλικής παρενόχλησης και να 
καταρτίσουν πολιτικές και κανόνες για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων, με βάση τα συμπεράσματα και τις 
συστάσεις που διατυπώνονται από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που 
εργάζονται για τα θύματα των γυναικοκτονιών·

Or. fr

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 57
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να εξαλείψουν από την εθνική 
τους νομοθεσία κάθε διάταξη που συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών και ζητεί 
από τις αρχές τους να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση 
ουσιαστικής ισότητας των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και για το 
χαρακτηρισμό ως σοβαρού εγκλήματος της βίας μέσα στις οικογένειες και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης1·

Or. pt

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 58
Παράγραφος 6

6. καλεί τις κυβερνήσεις της Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού να σέβονται και να
διευκολύνουν τη δράση των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

  
1 Στην περίπτωση του Μεξικού, είναι σημαντικό να αναφερθούν ρητά αυτά τα δικαιώματα σε όλες τις πολιτείες  
της Δημοκρατίας.
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που είναι επιφορτισμένες με την υποστήριξη των θυμάτων των γυναικοκτονιών, να 
σέβονται και να συζητούν με (διαγραφή) τις οικογένειες των θυμάτων και τις 
γυναίκες και άντρες υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημιουργώντας ένα 
σύστημα αποτελεσματικής προστασίας για τους μάρτυρες και προωθώντας τους 
μηχανισμούς αποκατάστασης για τις οικογένειες των θυμάτων, πέρα από την 
οικονομική αποζημίωση, προσφέροντάς τους ψυχολογική υποστήριξη και 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
στην κοινωνία;

Or. fr

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 59
Παράγραφος 6

6. καλεί τις κυβερνήσεις της Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού να ενισχύσουν το 
πλαίσιο της συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις 
οικογένειες των θυμάτων (διαγραφή) και να προωθήσουν έναν διάλογο με τους 
συνομιλητές της, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην 
κοινωνία·

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 60
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να ενισχύσουν τα μέτρα που 
έχουν στόχο να διασφαλίσουν τα εργασιακά δικαιώματα (διαγραφή) στις εθνικές τους 
νομοθεσίες1, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών, χάρη στη συμμετοχή του συνόλου 
των κοινωνικών εταίρων·

Or. es

  
1 Ομοίως
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Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 61
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής (διαγραφή) να διασφαλίσουν τα εργασιακά 
δικαιώματα των γυναικών στις εθνικές τους νομοθεσίες σε όλα τα επίπεδα εξουσίας
και ζητεί να παρακολουθείται η τήρηση από τις πολυεθνικές εταιρείες της Σύμβασης 
Συλλογικής Κοινωνικής Ευθύνης (RSC), με σεβασμό των εργαζομένων και των 
εργασιακών τους δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 62
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής (διαγραφή) να διασφαλίσουν τα εργασιακά 
δικαιώματα των γυναικών στις εθνικές τους νομοθεσίες1 και ζητεί να 
παρακολουθείται η τήρηση από τις πολυεθνικές εταιρείες της Σύμβασης Συλλογικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (RSC), με σεβασμό των εργαζομένων και των εργασιακών τους 
δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 63
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να διασφαλίσουν τα 
εργασιακά δικαιώματα των γυναικών στις εθνικές τους νομοθεσίες και ζητεί να 
παρακολουθείται η τήρηση από τις πολυεθνικές εταιρείες της Σύμβασης Συλλογικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (RSC), με σεβασμό των εργαζομένων, της ασφάλειας, της 
σωματικής και ψυχικής τους υγείας και των εργασιακών τους δικαιωμάτων·

Or. fr

  
1 Ομοίως
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Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 64
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί μετ’ επιτάσεως τις κυβερνήσεις του Μπελίζε, της Ονδούρας και της 
Νικαράγουα να επικυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 65
Παράγραφος 8

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων των στρατηγικών συμφωνιών στο μέλλον, την ένταξη μιας 
αμοιβαίας υποχρέωσης εκτέλεσης μιας ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, η νομική διατύπωση της οποίας θα έπρεπε να δίνει έμφαση στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς (διαγραφή) συμφωνίες και συμβάσεις
μεταξύ των κρατών, του Μεξικού και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, με 
ειδική αναφορά στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά της 
γυναίκας και στο προαιρετικό πρωτόκολλό της, καθώς και στην Αμερικανική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων του Ανθρώπου·

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 66
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των ισχυουσών συμφωνιών και των 
διαπραγματεύσεων για τις επόμενες, να προβλέπει μηχανισμούς εκτέλεσης της ρήτρας 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η νομική διατύπωση της οποίας 
πρέπει να ερείδεται στις υποχρεώσεις και τις διεθνείς δεσμεύσεις των διεθνών 
συμφωνιών και συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μεξικό και τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, με ειδική 
αναφορά στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά της 
γυναίκας και στο προαιρετικό πρωτόκολλό της·
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Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 67
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των ισχυουσών συμφωνιών και των 
διαπραγματεύσεων για τις επόμενες, να προβλέπει μηχανισμούς εκτέλεσης της ρήτρας 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η νομική διατύπωση της οποίας 
πρέπει να ερείδεται στις υποχρεώσεις και τις διεθνείς δεσμεύσεις των διεθνών 
συμφωνιών και συμβάσεων, με ειδική αναφορά στον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
γυναικών και στην ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, όπως 
προβλέπεται στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά της 
γυναίκας και στο προαιρετικό πρωτόκολλό της·

Or. en

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 68
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 69
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με τις 
κυβερνήσεις του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής, να εκπονήσουν κοινές 
στρατηγικές στο πλαίσιο της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των 
γυναικών, καθώς και να προωθήσουν τον συντονισμό, την προβολή και την 
πρόσβαση των θυμάτων, των οικογενειών τους και της κοινωνίας των πολιτών 
στους οργανισμούς που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να δρομολογήσουν τη 
δράση στο πλαίσιο αυτού του αγώνα·

Or. es
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Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 70
Παράγραφος 9

9. καλεί τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού στους
κόλπους του ΟΟΣΑ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας και της Επιτροπής, να εκπονήσουν (διαγραφή) ένα ειδικό 
πρόγραμμα για τις εργάτριες σε πολυεθνικές εταιρείες που θα εξασφαλίζει στους 
εργαζομένους υπηκόους των χωρών υποδοχής, την ασφάλειά τους, αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και ισότητα στις αμοιβές·

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 71
Παράγραφος 9

9. ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τις ευρωπαϊκές 
πρεσβείες στο Μεξικό, να παρέμβουν στις πολυεθνικές εταιρείες, σε συνεργασία με 
την εθνική υπηρεσία επαφής του ΟΟΣΑ στο Μεξικό, για να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των εργαζομένων τους, να προωθήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
και να εξαλείψουν οποιαδήποτε ανισότητα στις αμοιβές·

Or. pt

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 72
Παράγραφος 9

9. ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαγραφή) να εκπονήσει με 
την εθνική υπηρεσία επαφής του ΟΟΣΑ στο Μεξικό ένα ειδικό πρόγραμμα για τις 
εργάτριες σε πολυεθνικές εταιρείες που θα εξασφαλίζει την ασφάλειά τους, 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ισότητα στις αμοιβές·

Or. es
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Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 73
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Μεξικό 
και την Κεντρική Αμερική, να δώσει προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση και την 
ενίσχυση των δικαστικών και σωφρονιστικών συστημάτων της περιοχής, 
προωθώντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διεξαγωγή εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και τη δημιουργία μηχανισμών προστασίας των θυμάτων, των 
μαρτύρων και των μελών των οικογενειών τους, κυρίως σε περιπτώσεις
καταγγελίας γυναικοκτονιών. Αυτή η συνεργασία πρέπει να συμπεριλάβει και 
άλλους παρεμβαίνοντες, κυρίως την εθνική υπηρεσία επαφής του ΟΟΣΑ στο 
Μεξικό, με σκοπό τη δημιουργία στο πιο υψηλό επίπεδο προγραμμάτων και 
μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν στις γυναίκες ασφάλεια, αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και ισότητα στις αμοιβές·

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 74
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 75
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει στο πλαίσιο της συνεργασίας ιδιαίτερη 
προσοχή στην αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος 
(διαγραφή), ξεκινώντας από τις πολιτικές της πρόληψης (εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης), το σύστημα ασφαλείας και τη δικαιοσύνη (την αστυνομία, τους 
δικαστές ), την προστασία των θυμάτων, των μαρτύρων και των οικογενειών καθώς 
και το σωφρονιστικό σύστημα·

Or. fr
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 76
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει στο πλαίσιο της συνεργασίας ιδιαίτερη 
προσοχή στην αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος 
(διαγραφή) στην Κεντρική Αμερική, ξεκινώντας από τις πολιτικές της πρόληψης 
(εκστρατείες ευαισθητοποίησης), το σύστημα ασφαλείας και τη δικαιοσύνη (την 
αστυνομία, τους δικαστές ), την προστασία των θυμάτων, των μαρτύρων και των 
οικογενειών καθώς και το σωφρονιστικό σύστημα·

Or. es

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 77
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 78
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 79
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 80
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 81
Παράγραφος 11

11. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το θεσμό ενός «συντονιστή» η
«συντονίστριας» στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της στο Μεξικό και την Κεντρική 
Αμερική, των οποίων ο ρόλος θα είναι ο συντονισμός των προσπαθειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πρεσβειών των κρατών μελών και, στην περίπτωση του 
Μεξικού, της εθνικής υπηρεσίας επαφής του ΟΟΣΑ για την (διαγραφή)
ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους για θέματα διάκρισης των φύλων και 
ειδικότερα, για τη βία κατά των γυναικών, να λειτουργεί (διαγραφή) κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι το θέμα της γυναικοκτονίας θα παραμένει επίκαιρο σε 
όλα τα επίπεδα του πολιτικού διαλόγου, ώστε να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία των 
αυτουργών των γυναικοκτονιών και να υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των 
Φύλων·

Or. pt

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 82
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει ένα πρόγραμμα που θα αποσκοπεί στην 
προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το οποίο θα συνεχίσει κατ’ αυτόν 
τον τρόπο το έργο που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και θα έχει τρεις 
άξονες προτεραιότητας: a) την εναρμόνιση της νομοθεσίας του Μεξικού με τις 
διεθνείς ανειλημμένες δεσμεύσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης (Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων)· β) 
την εξάλειψη της βίας κατά των ανδρών και των γυναικών· γ) τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος· προτείνει στις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να 
δημιουργήσουν, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ξεχωριστή 
γραμμή του προϋπολογισμού, κατά το πρότυπο της γραμμής του προϋπολογισμού 
για τη διμερή συνεργασία, που θα διατίθεται για τα προγράμματα προώθησης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου σε αυτήν την περιοχή·
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Or. fr

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 83
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή, από κοινού με το Μεξικό και τις χώρες της 
Κεντρικής Αμερικής, να συνεχίσουν το έργο που πραγματοποιείται τα τελευταία 
χρόνια στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να ενισχύσουν τις δράσεις 
που συνδέονται με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, τη βελτίωση του 
δικαστικού συστήματος και την εναρμόνιση της νομοθεσίας χάρη στις δεσμεύσεις 
που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 84
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. ζητεί από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής για το Μεξικό να καθιερώσει, το 
συντομότερο δυνατόν, ένα νέο πρόγραμμα όσον αφορά τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, προκειμένου να συνεχιστεί το έργο που πραγματοποιείται τα τελευταία 
χρόνια, γύρω από τρεις άξονες: α)την εναρμόνιση της νομοθεσίας του Μεξικού 
σύμφωνα με τις ανειλημμένες δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίως την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της 
Κωνσταντινούπολης (Προαιρετικό πρωτόκολλο που συνδέεται με τη Σύμβαση κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων ποινών ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης)· β) την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· γ) τη μεταρρύθμιση 
του δικαστικού συστήματος· 

Or. es

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 85
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει για τα προγράμματα που συνδέονται με τα 
δικαιώματα του ανθρώπου στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική μια ανεξάρτητη 
γραμμή στον προϋπολογισμό για τη διμερή συνεργασία, προκειμένου να μην 
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επιβαρυνθούν οι μηδαμινοί χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται σε αυτά·

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 86
Παράγραφος 12

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του (διαγραφή) διαλόγου με την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Μεξικού και των κυβερνήσεων των κρατών της
Κεντρικής Αμερικής, να συμπεριλαμβάνει συστηματικά το θέμα της βίας κατά της 
γυναίκας και ιδιαίτερα των γυναικοκτονιών και της πρόσβασης των οικογενειών των 
θυμάτων και των οργανώσεων υποστήριξης στη δικαιοσύνη (διαγραφή) ·

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 87
Παράγραφος 12

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του (διαγραφή) διαλόγου με την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Μεξικού και των κυβερνήσεων της Κεντρικής 
Αμερικής, να συμπεριλαμβάνει συστηματικά το θέμα της βίας κατά της γυναίκας και 
ιδιαίτερα των γυναικοκτονιών και της πρόσβασης των οικογενειών των θυμάτων και 
των οργανώσεων υποστήριξης στη δικαιοσύνη (διαγραφή)·

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 88
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 89
Παράγραφος 13

13. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διάσταση του φύλου στο έγγραφο 
στρατηγικής του Μεξικού για την περίοδο 2007 - 2013, και ζητεί να 
πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την 
αναθεώρηση αυτού του εγγράφου·

Or. es

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 90
Παράγραφος 13

13. συγχαίρει την κυβέρνηση του Μεξικού για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν όσον 
αφορά το φύλο και καλεί τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές να στηρίξουν και να 
συμβάλουν στη διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου και ανταλλαγής θετικών εμπειριών σε 
αυτόν τον τομέα· εκφράζει τη λύπη του για την ασάφεια όσον αφορά το θέμα της 
ισότητας των φύλων στο έγγραφο στρατηγικής του Μεξικού για την περίοδο 2007 -
2013, και ζητεί κατά την αναθεώρηση των εγγράφων αυτών, καθώς και των 
επόμενων, να αυξηθεί η συνεργασία σε θέματα ισότητας των φύλων καθώς και ειδικά 
για τις γυναικοκτονίες· επίσης, ζητεί την ένταξη στα κείμενα αυτά ενός σχεδίου 
δράσης κατά των γυναικοκτονιών, της ατιμωρησίας τους και για την πρόσβαση των 
οικογενειών των θυμάτων στα ένδικα μέσα·

Or. es

Τροπολογία: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Τροπολογία 91
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. συγχαίρει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Μεξικού για τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν στον τομέα της μη διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες και να 
συμβάλουν στην εδραίωση ενός διαρθρωμένου διαλόγου με σκοπό την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

Or. fr
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Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 92
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 93
Παράγραφος 14

14. ζητεί την εκπόνηση μιας έκθεσης σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την άσκηση
βίας κατά των γυναικών, το συντομότερο δυνατό και μέσα στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία συνεργασίας με τις χώρες της Κεντρικής 
Αμερικής (διαγραφή)·

Or. es

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 94
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τις αντιπροσωπείες της Ε.Ε. καθώς και από τις πρεσβείες των κρατών 
μελών να οργανώσουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις διάφορες μορφές βίας 
κατά των γυναικών, τις γυναικοκτονίες και την ατιμωρησία τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στην οποία να κληθούν να συμμετάσχουν διάφορα κοινοβουλευτικά δίκτυα 
και πρωτοβουλίες, κέντρα ερευνών, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
προάσπισης της ισότητας των φύλων καθώς και συγγενείς των θυμάτων·

Or. es
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Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 95
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τις αντιπροσωπείες της Ε.Ε. καθώς και από τις πρεσβείες των κρατών 
μελών να οργανώσουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις διάφορες μορφές βίας 
κατά των γυναικών, στην οποία να κληθούν να συμμετάσχουν διάφορα 
κοινοβουλευτικά δίκτυα και πρωτοβουλίες, κέντρα ερευνών, οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και προάσπισης της ισότητας των φύλων καθώς και συγγενείς των 
θυμάτων·

Or. es

Τροπολογία: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Τροπολογία 96
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την ευρωπαϊκή πλευρά της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ε.Ε. -
Μεξικού, καθώς και από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 
σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά το 
θέμα «Κατάσταση των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»
στο πρόγραμμα των επισκέψεών τους στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως προβλέπεται στους κανόνες που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη των προέδρων 
των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2006·

Or. pt

Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 97
Παράγραφος 17

17. ζητεί από τη (διαγραφή) μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή Ε.Ε. - Μεξικού, καθώς και 
από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις χώρες 
της Κεντρικής Αμερικής, να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά τη διάσταση του φύλου 
στις εργασίες τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δολοφονίες γυναικών και 
να συνεχίσουν να εργάζονται για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας 
κατά τις κοινοβουλευτικές τους επισκέψεις·

Or. es
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 98
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την ευρωπαϊκή πλευρά της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ε.Ε. -
Μεξικού, καθώς και από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 
σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά το 
θέμα «Βία κατά των γυναικών, γυναικοκτονίες και ατιμωρησία στο Μεξικό, στην 
Κεντρική Αμερική και στην Ευρώπη» στο πρόγραμμα των επισκέψεών τους στην 
περιοχή, καθώς και των επισκέψεων των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του 
Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής στην Ευρώπη·

Or. es

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 99
Παράγραφος 17

17. καλεί την ευρωπαϊκή πλευρά της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ε.Ε. - Μεξικού, 
καθώς και (διαγραφή) την αντιπροσωπεία του (διαγραφή) για τις σχέσεις με τις χώρες 
της Κεντρικής Αμερικής, να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά το θέμα «Φυλετική βία, 
γυναικοκτονίες και ατιμωρησία στο Μεξικό, στην Κεντρική Αμερική καθώς και 
στην Ευρώπη» στο πρόγραμμα των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επισκέψεών τους 
(διαγραφή)· 

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 100
Παράγραφος 18

18. προτείνει να διοργανωθεί μία κοινή ακρόαση μεταξύ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των αντιπροσωπειών που είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά πριν από τη Διάσκεψη 
Κορυφής της Λίμα για να γίνει απολογισμός των μέτρων που έχουν ληφθεί,
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων των δύο γυναικών από την Ολλανδία 
που δολοφονήθηκαν στο Μεξικό, συμπεριλαμβανομένων και των εμπειριών που 
έχουν αποκτήσει οι αρχές του Μεξικού σε αυτόν τον τομέα·

Or. es
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Τροπολογία: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Τροπολογία 101
Παράγραφος 18

18. προτείνει να διοργανωθεί μία κοινή ακρόαση μεταξύ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των αντιπροσωπειών που είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά πριν από τη Διάσκεψη 
Κορυφής της Λίμα για να γίνει απολογισμός των μέτρων που έχουν ληφθεί, στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, τόσο στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Λατινικής Αμερικής·

Or. es


