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Τροπολογία 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α( νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί όλα τα κράτη που συμμετέχουν 
στη "Διαδικασία της Βαρκελώνης: 
Ένωση για τη Μεσόγειο" να κυρώσουν 
τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε 
Μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών 
(CEDAW), καθώς επίσης και όλα τα άλλα 
όργανα των Ηνωμένων Εθνών και της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 2
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
"Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για 
τη Μεσόγειο" δεν ασχολείται δεόντως με 
την κατάσταση των γυναικών• επιμένει ότι 
είναι ανάγκη η διάσταση "προγράμματα" 
να περιλαμβάνει την προώθηση της 
συνοχής και να λαμβάνει πάντα υπόψη το 
ζήτημα της ισότητας ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και τη διάσταση του 
φύλου, 

2. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
"Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για 
τη Μεσόγειο" δεν ασχολείται δεόντως με 
την κατάσταση των γυναικών· επιμένει ότι 
είναι ανάγκη η διάσταση "προγράμματα" 
να περιλαμβάνει την προώθηση της 
γεωγραφικής, οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής και να λαμβάνει 
πάντα υπόψη το ζήτημα της ισότητας 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και τη διάσταση του φύλου·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναγνωρισθούν στις γυναίκες από χώρες 
μη μέλη της ΕΕ που έχουν μεταναστεύσει 
σε κράτη μέλη της ΕΕ δικαιώματα 
σχετικά με την ιθαγένεια πολίτη, για την 
αποτελεσματική υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών της νότιας 
ακτής της Μεσογείου·

Or. es

Τροπολογία 4
Urszula Krupa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από όλους τους παρεμβαίνοντες 
στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να 
εγκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη και τη δημόσια χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των 
γυναικών, ιδίως στους τομείς της 
σεξουαλικής υγείας και της 
αναπαραγωγής και της εκπαίδευσης, στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης και με δικαιώματα που να 
προορίζονται ειδικά για γυναίκες καθώς 
και στη δημιουργία δομών στήριξης στην 
παιδική και στην τρίτη ηλικία που θα 
διευκολύνουν την ένταξη των γυναικών 
στην κοινωνία·

4. ζητεί από όλους τους παρεμβαίνοντες 
στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να 
εγκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη και τη δημόσια χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των 
γυναικών, ιδίως στους τομείς της υγείας , 
της εκπαίδευσης, στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και με 
δικαιώματα καθώς και στη δημιουργία 
δομών στήριξης στην παιδική και στην 
τρίτη ηλικία που θα διευκολύνουν την 
ένταξη των γυναικών στην κοινωνία·
τονίζει την ανάγκη στήριξης των 
γυναικών που έχουν αποφασίσει να 
ασχοληθούν μόνες τους με τα παιδιά ή 
τους ηλικιωμένους·

Or. pl
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Τροπολογία 5
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από όλους τους παρεμβαίνοντες 
στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να 
εγκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη και τη δημόσια χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των 
γυναικών, ιδίως στους τομείς της 
σεξουαλικής υγείας και της 
αναπαραγωγής και της εκπαίδευσης, στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης και με δικαιώματα που να 
προορίζονται ειδικά για γυναίκες καθώς 
και στη δημιουργία δομών στήριξης στην 
παιδική και στην τρίτη ηλικία που θα 
διευκολύνουν την ένταξη των γυναικών 
στην κοινωνία·

4. ζητεί από όλους τους παρεμβαίνοντες 
στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να 
εγκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη και τη δημόσια χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των 
γυναικών, ιδίως όσον αφορά κάθε ειδικό 
πρόβλημα υγείας, την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την πρόσβαση σε 
απασχόληση με δικαιώματα που να 
προορίζονται ειδικά για γυναίκες και που 
θα συμπληρώνονται με τη δημιουργία
δομών στήριξης στην παιδική και στην 
τρίτη ηλικία που θα διευκολύνουν την 
ένταξη όλων των γυναικών στην κοινωνία, 
ιδίως δε εκείνων που προέρχονται από 
νησιωτικές ή μειονεκτικές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
προωθηθεί η πρόσβαση των γυναικών σε 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, με 
δεδομένο ότι ένα επαρκώς ειδικευμένο
εργατικό δυναμικό συμβάλλει στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αλλά και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής
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συνοχής κάθε οικονομίας·

Or. es

Τροπολογία 7
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη και 
τους εταίρους της Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης να παράσχουν κίνητρα για 
θετικές δράσεις στο πλαίσιο της ισότητας 
ευκαιριών και καταπολέμησης των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σε 
όλους τους τομείς, ιδιαίτερα δε στην 
εργασία, την οικογένεια και την 
εκπαίδευση, δράσεις που θα αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της σωματεμπορίας και στον 
σεβασμό και την αναβάθμιση του ρόλου 
της γυναίκας στην κοινωνία.

5. ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη και 
τους εταίρους της Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης να παράσχουν κίνητρα για 
θετικές δράσεις στο πλαίσιο της ισότητας 
ευκαιριών και καταπολέμησης των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σε 
όλους τους τομείς, ιδιαίτερα δε στην 
εργασία, την οικογένεια και την 
εκπαίδευση, δράσεις που θα αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της σωματεμπορίας και στον 
σεβασμό και την αναβάθμιση του ρόλου 
της γυναίκας στην κοινωνία, συγκεκριμένα 
με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους 
σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας στην ευρωμεσογειακή 
περιφέρεια επιτάσσει την ανάπτυξη των 
υποδομών και των υπηρεσιών που είναι 
απαραίτητες για να μπορούν οι γυναίκες 
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όχι μόνο να εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας αλλά και να παραμένουν σε 
αυτή·

Or. es

Τροπολογία 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επισημαίνει την ανάγκη σύσφιξης των 
σχέσεων μεταξύ των γυναικείων 
οργανώσεων των χωρών της Μεσογείου, 
για να προωθηθεί η ανάπτυξη της 
κοινωνίας των πολιτών και η ενεργός 
συμμετοχή των γυναικών.

Or. es
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