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Τροπολογία 1
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης
Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση 
των γυναικών Ρομ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση1,

Or. en

Τροπολογία 2
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει με ανησυχία ότι οι νόμοι και 
οι πρακτικές περί ισότητας των φύλων (σε 
θεσμικό, οικονομικό και ανθρώπινο 
επίπεδο) δεν διασφαλίζονται πλήρως·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι οι νόμοι και 
οι πρακτικές περί ισότητας των φύλων (σε 
θεσμικό, οικονομικό και ανθρώπινο 
επίπεδο) δεν διασφαλίζονται πλήρως,
παρόλο που υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
στις χώρες που έχουν ξεκινήσει τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις και σε 
εκείνες που δεν τις έχουν ξεκινήσει 
ακόμα·

Or. en

Τροπολογία 3
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

                                               
1 T6-0244/2006
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των ίσων
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότιμης συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της φτώχειας, στην 
οποία οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από 
ό,τι οι άνδρες·

3. τονίζει τη σημασία των ίσων 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότιμης συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, 
για την εθνική οικονομική ανάπτυξη και
για την καταπολέμηση της φτώχειας, στην 
οποία οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από 
ό,τι οι άνδρες·

Or. fr

Τροπολογία 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. σημειώνει ότι οι γυναίκες επλήγησαν 
δυσανάλογα από τις περικοπές στις 
κοινωνικές υπηρεσίες και στις δημόσιες 
δαπάνες, όπως π.χ. στην υγειονομική 
περίθαλψη, στην παιδική και 
οικογενειακή μέριμνα· επισημαίνει ότι οι 
προηγούμενες μη μισθολογικές παροχές 
και υπηρεσίες επέτρεπαν στις γυναίκες να 
συμμετέχουν στην έμμισθη απασχόληση,
και κατά συνέπεια να συνδυάζουν την 
επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή·

Or. en

Τροπολογία 5
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες, 
παρότι γενικά υποεκπροσωπούνται στην 
αγορά εργασίας, υπερεκπροσωπούνται σε 
ορισμένα (παραδοσιακά «γυναικεία») 
επαγγέλματα, όπου η κατάστασή τους, 
ιδίως στις αγροτικές περιοχές, είναι πιο 
επισφαλής· εκφράζει επίσης την ανησυχία 
του για το υπαρκτό χάσμα όσον αφορά τις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών, καθώς και 
για το γεγονός ότι ορισμένες γυναίκες 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία 
δικών τους επιχειρήσεων;

4. σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες, 
παρότι γενικά υποεκπροσωπούνται στην 
αγορά εργασίας, υπερεκπροσωπούνται σε 
ορισμένα (παραδοσιακά «γυναικεία») 
επαγγέλματα, όπου η κατάστασή τους, 
ιδίως στις αγροτικές περιοχές, είναι πιο 
επισφαλής· για τον λόγο αυτόν, ζητεί τη 
λήψη ειδικών μέτρων έτσι ώστε οι 
«χαμηλότερα αμειβόμενοι» κλάδοι να μην 
γυναικοκρατούνται· εκφράζει επίσης την 
ανησυχία του για το υπαρκτό χάσμα όσον 
αφορά τις αμοιβές ανδρών και γυναικών, 
καθώς και για το γεγονός ότι ορισμένες 
γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 
δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 6
Zita Gurmai, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών των 
Βαλκανίων να συγκροτήσουν ένα νομικό 
πλαίσιο για την ίση αμοιβή των δύο 
φύλων, να βοηθήσουν τις γυναίκες να 
συνδυάζουν τον ιδιωτικό και τον 
επαγγελματικό τους βίο και να τους 
παράσχουν, για τον σκοπό αυτόν, 
ποιοτικές, προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές δομές φροντίδας παιδιών, και 
επιπροσθέτως να άρουν τα εμπόδια που 
παρακωλύουν τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα·

5. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών των 
Βαλκανίων να συγκροτήσουν ένα νομικό 
πλαίσιο για την ίση αμοιβή των δύο 
φύλων, να βοηθήσουν τις γυναίκες να 
συνδυάζουν τον ιδιωτικό και τον 
επαγγελματικό τους βίο και να τους 
παράσχουν, για τον σκοπό αυτόν, 
ποιοτικές, προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές δομές φροντίδας παιδιών σε 
συνδυασμό με δομές φροντίδας για 
ηλικιωμένους, και επιπροσθέτως να άρουν 
τα εμπόδια που παρακωλύουν τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 7
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
εκπαίδευσης στην εξάλειψη των 
σχετιζόμενων με το φύλο και των 
πολιτιστικών στερεοτύπων, καθώς και το 
γεγονός ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν θα πρέπει να προωθεί 
στερεότυπα όσον αφορά την επιλογή 
σταδιοδρομίας·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της
εκπαίδευσης στην εξάλειψη των
σχετιζόμενων σε αρνητική βάση με το
φύλο και των πολιτιστικών προτύπων,
καθώς και το γεγονός ότι το ίδιο το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα πρέπει να 
προωθεί αρνητικά στερεότυπα όσον 
αφορά την επιλογή σταδιοδρομίας·

Or. pl

Τροπολογία 8
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
εκπαίδευσης στην εξάλειψη των 
σχετιζόμενων με το φύλο και των 
πολιτιστικών στερεοτύπων, καθώς και το 
γεγονός ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν θα πρέπει να προωθεί 
στερεότυπα όσον αφορά την επιλογή 
σταδιοδρομίας·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της
εκπαίδευσης στην εξάλειψη των
στερεοτύπων που σχετίζονται με τα
κοινωνικά πρότυπα των ρόλων των
φύλων και των πολιτιστικών στερεοτύπων, 
καθώς και το γεγονός ότι το ίδιο το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα πρέπει να 
προωθεί στερεότυπα όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, την επιλογή σταδιοδρομίας·

Or. bg

Τροπολογία 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις για τα πολιτικά κόμματα και 
τις εθνοσυνελεύσεις, και να εφαρμόσουν 
θετικές δράσεις για την άρση της 
«γυάλινης οροφής»·

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να θεσπίσουν, αν το 
κρίνουν απαραίτητο, ποσοστώσεις για τα 
πολιτικά κόμματα και τις εθνοσυνελεύσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γυναίκες θα μπορούν να συμμετέχουν 
στην πολιτική ζωή και θα ξεπεράσουν την 
υποεκπροσώπησή τους, και να 
εφαρμόσουν θετικές δράσεις για την άρση 
της «γυάλινης οροφής»·

Or. bg

Τροπολογία 10
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις για τα πολιτικά κόμματα και 
τις εθνοσυνελεύσεις, και να εφαρμόσουν 
θετικές δράσεις για την άρση της 
«γυάλινης οροφής»·

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· τάσσεται υπέρ 
των ποσοστώσεων και καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες  που δεν έχουν 
θεσπίσει ακόμα ποσοστώσεις να τις 
θεσπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο για 
τα πολιτικά κόμματα και τις 
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εθνοσυνελεύσεις, και να εφαρμόσουν 
θετικές δράσεις για την άρση της 
«γυάλινης οροφής»·

Or. en

Τροπολογία 11
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις για τα πολιτικά κόμματα και 
τις εθνοσυνελεύσεις, και να εφαρμόσουν 
θετικές δράσεις για την άρση της 
«γυάλινης οροφής»·

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια, 
που έχουν υπάρξει θύματα πολέμου, δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες των 
Βαλκανίων γενικότερα μπορούν να 
επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν μόνο όταν 
εκπροσωπούνται ισότιμα στις διαδικασίες 
λήψης πολιτικών και οικονομικών 
αποφάσεων· καλεί τις ενδιαφερόμενες 
χώρες να θεσπίσουν ποσοστώσεις για τα 
πολιτικά κόμματα και τις εθνοσυνελεύσεις, 
και να εφαρμόσουν θετικές δράσεις για την 
άρση της «γυάλινης οροφής»· και 
ενθαρρύνει τις χώρες που έχουν ήδη 
προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες να 
συνεχίσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 12
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
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θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις για τα πολιτικά κόμματα και 
τις εθνοσυνελεύσεις, και να εφαρμόσουν 
θετικές δράσεις για την άρση της 
«γυάλινης οροφής»·

θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να προωθήσουν τη 
γυναικεία εκπροσώπηση για τα πολιτικά 
κόμματα και τις εθνοσυνελεύσεις, και να 
εφαρμόσουν δράσεις για να διασφαλιστεί 
ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα 
μαθαίνουν και θα εξοικειώνονται με την 
ιδιότητα του πολίτη από μικρή ηλικία για 
την άρση της «γυάλινης οροφής» άπαξ διά 
παντός·

Or. fr

Τροπολογία 13
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις για τα πολιτικά κόμματα 
και τις εθνοσυνελεύσεις, και να
εφαρμόσουν θετικές δράσεις για την άρση 
της «γυάλινης οροφής»·

8. θεωρεί ότι οι γυναίκες στα Βαλκάνια δεν 
θα έπρεπε πλέον να θεωρούνται μόνο 
θύματα πολέμου, αλλά και φορείς 
σταθεροποίησης και επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο αυτόν
μόνο όταν εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων· καλεί τις 
ενδιαφερόμενες χώρες να εφαρμόσουν
δράσεις για την άρση της «γυάλινης 
οροφής»·

Or. pl
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Τροπολογία 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. τονίζει ότι η ενδοοικογενειακή βία 
είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι 
δείχνουν τα υφιστάμενα δεδομένα, και ότι 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία και 
δεδομένα είναι αποσπασματικά, 
ανεπαρκή και μη τυποποιημένα, ακόμα 
και στις χώρες που έχουν θεσπίσει ειδική 
νομοθεσία για τον συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 15
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων, των 
διακρίσεων (βάσει του φύλου, της 
πολιτιστικής καταγωγής και της 
θρησκείας), και της ενδοοικογενειακής 
βίας, και για την ισότητα των φύλων 
γενικότερα· σημειώνει ότι οι εκστρατείες 
αυτές θα έπρεπε να συμπληρώνονται από 
την προώθηση στα μέσα ενημέρωσης και 
στη διαφήμιση, στο εκπαιδευτικό υλικό και 
στο Διαδίκτυο μιας πιο θετικής εικόνας 
μέσω γυναικών που αποτελούν πρότυπα 
συμπεριφοράς·

10. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων (βάσει του 
φύλου, της πολιτιστικής καταγωγής και της 
θρησκείας), και της βίας, και για την 
ισότητα των φύλων γενικότερα· σημειώνει 
ότι οι εκστρατείες αυτές θα έπρεπε να 
συμπληρώνονται από την προώθηση στα 
μέσα ενημέρωσης και στη διαφήμιση, στο 
εκπαιδευτικό υλικό και στο Διαδίκτυο μιας 
πιο θετικής εικόνας μέσω γυναικών που 
αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς·

Or. pl
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Τροπολογία 16
Zita Gurmai, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την πρόσφατη εξέλιξη του 
νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις 
ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στις εν λόγω χώρες· ταυτοχρόνως, 
επαναλαμβάνει ότι χρειάζονται ισχυρά 
μέτρα, ώστε μπορέσουν οι διατάξεις αυτές 
να εφαρμοστούν πλήρως στην πράξη·

11.χαιρετίζει την πρόσφατη εξέλιξη του
νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου το
οποίο αντανακλά μια ισχυρή δέσμευση
για τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών
μεταξύ γυναικών και ανδρών στις εν λόγω 
χώρες· ταυτοχρόνως, επαναλαμβάνει ότι 
χρειάζονται ισχυρά μέτρα, ώστε 
μπορέσουν οι διατάξεις αυτές να 
εφαρμοστούν πλήρως στην πράξη·

Or. en

Τροπολογία 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11а. καλεί τις βαλκανικές κυβερνήσεις να
αναλάβουν δράση για να προετοιμάσουν
το έδαφος με σκοπό την εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης έναντι της
ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα 
και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής·

Or. bg

Τροπολογία 18
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας να 
επικυρώσει το προαναφερθέν ψήφισμα
αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ· επιπλέον, ζητεί από 
τις χώρες που έχουν ήδη επικυρώσει το 
ψήφισμα να προετοιμάσουν εθνικά 
σχέδια εφαρμογής·

12. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν
έχουν αποδεχθεί ακόμα τα εθνικά σχέδια
για την εφαρμογή του ψηφίσματος
αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφενός μεν να τα
αποδεχθούν, αφετέρου δε να τα 
εφαρμόζουν σε ό,τι αφορά τις σχέσεις 
τους με τις βαλκανικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 19
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας να 
υπογράψουν και να επικυρώσουν τη 
σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών (CEDAW·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες 
των Βαλκανίων είναι χώρες προέλευσης 
στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και 
ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι 

14. σημειώνει με ανησυχία ότι κάποιες
βαλκανικές χώρες αναγνωρίζονται ως
χώρες προέλευσης ή διέλευσης στην 
αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και ότι 
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γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα 
των φύλων, η καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στις γυναίκες, τα 
μέτρα κατά της διαφθοράς και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της 
εμπορίας και την προστασία πιθανών 
θυμάτων·

γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι 
γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα 
των φύλων, η καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στις γυναίκες, τα 
μέτρα κατά της διαφθοράς και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της 
εμπορίας και την προστασία πιθανών 
θυμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 21
Doris Pack, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες 
των Βαλκανίων είναι χώρες προέλευσης
στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και 
ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι 
γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα 
των φύλων, η καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στις γυναίκες, 
τα μέτρα κατά της διαφθοράς και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών
έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της 
εμπορίας και την προστασία πιθανών 
θυμάτων·

14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες 
των Βαλκανίων είναι χώρες διέλευσης
στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και 
ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι 
γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα 
των φύλων, οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, τα μέτρα κατά της 
διαφθοράς και του οργανωμένου
εγκλήματος έχουν καίρια σημασία για την 
πρόληψη της εμπορίας και την προστασία 
πιθανών θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες 14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες 
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των Βαλκανίων είναι χώρες προέλευσης 
στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και 
ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι 
γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα 
των φύλων, η καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στις γυναίκες, τα 
μέτρα κατά της διαφθοράς και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της 
εμπορίας και την προστασία πιθανών 
θυμάτων·

των Βαλκανίων είναι χώρες προέλευσης 
στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων και 
ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας είναι 
γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η ισότητα 
των φύλων, η καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στις γυναίκες, τα 
μέτρα κατά της διαφθοράς και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη 
αρνητικών φαινομένων στις βαλκανικές 
χώρες, όπως π.χ. της πορνείας, της
εμπορίας, και για την προστασία πιθανών 
θυμάτων·

Or. bg

Τροπολογία 23
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χώρες 
των Βαλκανίων είναι χώρες προέλευσης 
στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων
και ότι γενικώς τα θύματα της εμπορίας 
είναι γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η 
ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στις γυναίκες, τα 
μέτρα κατά της διαφθοράς και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της 
εμπορίας και την προστασία πιθανών 
θυμάτων·

14. σημειώνει με ανησυχία ότι η εμπορία 
ανθρώπων ξεκινά από τις χώρες των 
Βαλκανίων και ότι γενικώς τα θύματα της 
εμπορίας είναι γυναίκες και παιδιά· τονίζει 
ότι η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση 
της εξάπλωσης της φτώχειας στις γυναίκες, 
τα μέτρα κατά της διαφθοράς και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της 
εμπορίας και την προστασία πιθανών 
θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί τις βαλκανικές χώρες να
λάβουν άμεσα δράση για την πρόληψη
της πορνείας, και ειδικότερα της
παιδικής πορνείας και πορνογραφίας, να 
αυστηροποιήσουν τις ποινές για τον 
εξαναγκασμό ή την προτροπή σε 
εκπόρνευση ή/και συμμετοχή στη 
δημιουργία πορνογραφικού υλικού, και να 
ποινικοποιήσουν την παιδική 
πορνογραφία στο διαδίκτυο·

Or. bg

Τροπολογία 25
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει τη σημασία των ΜΚΟ και των 
γυναικείων οργανώσεων στον 
προσδιορισμό των προβλημάτων των 
γυναικών και στην εξεύρεση κατάλληλων 
λύσεων· ενθαρρύνει το έργο των εν λόγω 
ΜΚΟ και προτείνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
ισότητας των φύλων μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων χωρών, καθώς και με τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ·

15. τονίζει τη σημασία των ΜΚΟ και των
γυναικείων οργανώσεων στον
προσδιορισμό των προβλημάτων των
γυναικών και στην εξεύρεση κατάλληλων
λύσεων, ειδικά της ομάδας εργασίας σε
θέματα ισότητας στο πλαίσιο του
συμφώνου σταθερότητας για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό την 
ανάπτυξη των δημοκρατικών 
διαδικασιών και τη σταθερότητα στην 
περιοχή· ενθαρρύνει το έργο των εν λόγω 
ΜΚΟ και προτείνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
ισότητας των φύλων μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων χωρών, καθώς και με τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ·

Or. en
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Τροπολογία 26
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει
προενταξιακούς πόρους για την ενίσχυση
των δικαιωμάτων των γυναικών στα
Βαλκάνια, ιδίως μέσω των ΜΚΟ 
γυναικών και των οργανώσεων γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 27
Doris Pack, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
διασφαλίσει ότι η πολιτική της που
ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Δυτικά Βαλκάνια: ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής προοπτικής» της 05.03.2008, 
η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση των 
ΜΚΟ στα δυτικά Βαλκάνια, θα πρέπει να 
εστιάσει ειδικά στην τόνωση τη
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 28
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, πέρα από τις 
μουσουλμάνες που κατοικούν σε περιοχές 
όπου αποτελούν μειονότητα, οι γυναίκες 
Ρομ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
(λόγω φυλετικής καταγωγής, λόγω 
εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου)·

17. τονίζει ότι απαιτείται μια
διαφοροποιημένη προσέγγιση για την
αντιμετώπιση των πολλαπλών
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες 
από μειονότητες, θρησκευτικές και 
εθνοτικές ομάδες, προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνολική κατάσταση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στα 
Βαλκάνια·

Or. en

Τροπολογία 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, πέρα από τις 
μουσουλμάνες που κατοικούν σε περιοχές 
όπου αποτελούν μειονότητα, οι γυναίκες 
Ρομ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(λόγω φυλετικής καταγωγής, λόγω 
εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου) και 
είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και επισημαίνει ότι, 
για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να
αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών·

17. τονίζει ότι, οι γυναίκες που αποτελούν 
μέλη μειονότητας στην περιοχή (λόγω 
φυλετικής καταγωγής, λόγω εθνοτικής 
καταγωγής και λόγω φύλου), έχουν 
ανάγκη την ανάπτυξη δράσεων που θα 
διαφυλάσσουν την ταυτότητά τους και θα 
τις προστατεύει από τις πολλαπλές 
διακρίσεις, δεδομένου ότι οι 
συγκεκριμένες ομάδες είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες στη φτώχεια, στην πορνεία, 
στην εμπορία ανθρώπων και στον 
κοινωνικό αποκλεισμό· και επισημαίνει
ότι, για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να 
αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
προβλήματος·

Or. bg
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Τροπολογία 30
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, πέρα από τις
μουσουλμάνες που κατοικούν σε περιοχές 
όπου αποτελούν μειονότητα, οι γυναίκες 
Ρομ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(λόγω φυλετικής καταγωγής, λόγω 
εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου) και 
είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και επισημαίνει 
ότι, για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να 
αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών·

17. τονίζει ότι, τόσο άλλες ευάλωτες 
ομάδες, όπως π.χ. οι μουσουλμάνες που 
κατοικούν σε περιοχές όπου αποτελούν 
μειονότητα όσο και οι γυναίκες Ρομ,
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (λόγω 
φυλετικής καταγωγής, λόγω εθνοτικής 
καταγωγής και λόγω φύλου και 
θρησκείας) και είναι πιο ευάλωτες στη 
φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό·
οι γυναίκες Ρομ ειδικά αντιμετωπίζουν 
προκαταλήψεις σε πολλές χώρες, 
πλήττονται από την έλλειψη ιθαγένειας, 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
ποιοτική εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν
ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, δεν 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ενώ 
αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία και 
χαμηλά επίπεδα πολιτικής και δημόσιας 
συμμετοχής στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 31
Doris Pack, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, πέρα από τις 
μουσουλμάνες που κατοικούν σε περιοχές 
όπου αποτελούν μειονότητα, οι γυναίκες 
Ρομ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(λόγω φυλετικής καταγωγής, λόγω 
εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου) και 
είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στον 

17. τονίζει ότι οι γυναίκες Ρομ υφίστανται 
πολλαπλές διακρίσεις (λόγω φυλετικής 
καταγωγής, λόγω εθνοτικής καταγωγής και 
λόγω φύλου) και είναι πιο ευάλωτες στη 
φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό 
και επισημαίνει ότι, για τον λόγο αυτόν, θα 
έπρεπε να αναπτυχθεί μια ολιστική 
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κοινωνικό αποκλεισμό και επισημαίνει ότι, 
για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να 
αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών·

προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 32
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, πέρα από τις 
μουσουλμάνες που κατοικούν σε περιοχές 
όπου αποτελούν μειονότητα, οι γυναίκες 
Ρομ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(λόγω φυλετικής καταγωγής, λόγω 
εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου) και 
είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και επισημαίνει ότι, 
για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να 
αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών·

17. τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε
εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες στην
περιοχή, υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(λόγω φυλετικής καταγωγής, λόγω 
εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου) και 
είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και επισημαίνει ότι, 
για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να 
αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 33
Doris Pack, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την Ισότητα των Φύλων να παρακολουθεί
την ισότητα των φύλων και στις χώρες
των Βαλκανίων, εστιάζοντας ιδιαίτερα 
στις υποψήφιες χώρες·
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Or. en

Τροπολογία 34
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. σημειώνει ότι θα πρέπει γενικά να
γίνεται διάκριση ανάμεσα στις υποψήφιες
χώρες και στις εν δυνάμει υποψήφιες
χώρες στα Βαλκάνια, επειδή οι χώρες που 
βρίσκονται στην επίσημη 
διαπραγματευτική διαδικασία ένταξης
σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση 
με τις χώρες που δεν βρίσκονται στην 
ίδια θέση·

Or. en

Τροπολογία 35
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί τις υποψήφιες και τις εν
δυνάμει υποψήφιες χώρες στα Βαλκάνια
να διασφαλίσουν την εξάλειψη κάθε
μορφής διάκρισης και προκατάληψης σε
βάρος των γυναικών που υφίστανται 
πολλαπλές διακρίσεις, ειδικά των Ρομ· 
καλεί δε τις βαλκανικές χώρες να 
θεσπίσουν μια αποτελεσματική και 
πρακτική στρατηγική κατά των 
διακρίσεων, η οποία θα εφαρμόζεται σε 
όλα τα επίπεδα (εθνικό και τοπικό 
επίπεδο)·

Or. en



AM\748316EL.doc 21/21 PE414.923v01-00

EL


	748316el.doc

