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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Η ισότητα των φύλων δεν είναι θέμα 
που αφορά μια ομάδα μειοψηφίας η οποία 
αντιμετωπίζει ανισότητα μεταχείρισης. Η 
ανισότητα των φύλων κατά μέγα μέρος
επηρεάζει την πλειονότητα του πληθυσμού, 
και έχει βασική σημασία να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι διαφορές με βάση το 
φύλο στη δράση σε σχέση με την ηλικία, 
την αναπηρία, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, τη φυλή και τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Βασικό στοιχείο για την 
αποτελεσματικότητα του κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση 
των διακρίσεων είναι η ευρεία λαϊκή 
υποστήριξή του. Το Ευρωπαϊκό Έτος 
αναμένεται ότι θα συμβάλει καταλυτικά 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την 
περαιτέρω ώθηση της προσπάθειας. 
Αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλει στην 
εστίαση της πολιτικής προσοχής και στην 
κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, 
ώστε να προωθηθεί η νέα στρατηγική-
πλαίσιο για τις ίσες ευκαιρίες της 

(8) Βασικό στοιχείο για την 
αποτελεσματικότητα του κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση 
των διακρίσεων είναι η ευρεία λαϊκή 
υποστήριξή του. Το Ευρωπαϊκό Έτος 
αναμένεται ότι θα συμβάλει καταλυτικά 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την 
περαιτέρω ώθηση της προσπάθειας. 
Αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλει στην
εστίαση της πολιτικής προσοχής και στην 
κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, 
ώστε να προωθηθεί η νέα στρατηγική-
πλαίσιο για τις ίσες ευκαιρίες της 

  
1 ΕΕ C … της 19.9.2005, σελ. ….
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενσωμάτωση 
της διάστασης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πολιτικές της..

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Σε όλες τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
εξάλειψη των ανισοτήτων και η προαγωγή 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αποτελεί οριζόντιο στόχο.

Τροπολογία 4
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Κάθε κράτος θεσπίζει ή ορίζει έναν 
εθνικό φορέα συντονισμού ή ισοδύναμο 
διοικητικό φορέα για την οργάνωση της 
συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έτος. Κάθε 
κράτος εξασφαλίζει ότι το όργανο αυτό είναι 
αντιπροσωπευτικό μιας σειράς οργανώσεων 
που εκπροσωπούν άτομα τα οποία είναι 
πιθανόν να υποστούν διακρίσεις και άνιση 
μεταχείριση, καθώς επίσης και λοιπούς 
ενδιαφερομένους.

1. Κάθε κράτος θεσπίζει ή ορίζει έναν 
εθνικό φορέα συντονισμού ή ισοδύναμο 
διοικητικό φορέα για την οργάνωση της 
συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έτος. Κάθε 
κράτος εξασφαλίζει ότι το όργανο αυτό είναι 
αντιπροσωπευτικό μιας σειράς οργανώσεων 
που εκπροσωπούν άτομα τα οποία είναι 
πιθανόν να υποστούν διακρίσεις και άνιση 
μεταχείριση, καθώς επίσης και λοιπούς 
ενδιαφερομένους και ότι γυναίκες και 
άνδρες εκπροσωπούνται εξίσου στο όργανο 
αυτό.

Τροπολογία 5
Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών στην επιτροπή.

Τροπολογία 6
Άρθρο 7, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Το 50% των κεφαλαίων για 
πανκοινοτικά και εθνικά μέτρα διατίθεται 
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σε δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη 
τις πολλαπλές διακρίσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλες τις 
ομάδες που υφίστανται μεροληπτική 
μεταχείριση.

Τροπολογία 7
Παράρτημα, Τμήμα ΙΙ, παράγραφος 1, εδάφιο (εα) (νέο)

(εα) διαθέτει ίση εκπροσώπηση γυναικών 
και ανδρών


