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Τροπολογία 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
δεσμευτικών μέτρων για την ισότιμη 
εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή· ζητεί τη
δημιουργία ενός συστήματος διορισμού
Επιτρόπων βάσει του οποίου τα κράτη
μέλη θα μπορούν να προτείνουν μια
γυναίκα και έναν άνδρα ως υποψήφιους 
Επιτρόπους για το έτος 2009 και ο 
Πρόεδρος θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ
αυτών με στόχο την επίτευξη φυλετικής 
ισορροπίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα άρθρα
9 και 10 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
ορίζουν σαφώς ότι όλες οι πολιτικές της 
ΕΕ οφείλουν να προωθούν ενεργά την 
κοινωνική ενσωμάτωση, την κοινωνική 
προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, και την εξάλειψη των 
διακρίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. ζητεί, συνεπώς, μια διττή προσέγγιση 
η οποία θα συμπληρώνει την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πράξη, 
δηλαδή θετικές δράσεις καθώς και 
σαφείς και δεσμευτικούς στόχους και 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 4
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει με ικανοποίηση την 
αναγνώριση του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 6 ΣυνθΕΕ) ως έχοντος ίδια 
νομική αξία με τις Συνθήκες, που θα 
επιτρέψει στην Ένωση να διατηρήσει ή 
να υιοθετήσει μέτρα τα οποία θα 
προβλέπουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 
υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου, 
καθώς και τη μεγαλύτερη προστασία της
μητρότητας, κυρίως στον τομέα της 
απασχόλησης (άρθρα 23, 33 και 34 του 
Χάρτη)·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Urszula Krupa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δήλωση 19 όσον αφορά το άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ, με την οποία τα κράτη μέλη 
καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για την πρόληψη και την καταστολή κάθε 
μορφής οικογενειακής βίας καθώς και για 
την υποστήριξη και προστασία των 
θυμάτων·

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

Or. en

Τροπολογία 6
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δήλωση 19 όσον αφορά το άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ, με την οποία τα κράτη μέλη 
καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για την πρόληψη και την καταστολή κάθε 
μορφής οικογενειακής βίας καθώς και για 
την υποστήριξη και προστασία των 
θυμάτων, ως μέρος της μεταφοράς της 
αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Or. en
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