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A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában 

2015/2230(INI) 

Az A8-0034/2016. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a nemek közötti egyenlőségnek az Európai 

Parlament munkája keretében történő integrált megközelítéséről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) 

bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 8. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére, 

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 

egyezményre (EJEE), 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948), 

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden 

formájának kiküszöböléséről szóló 1979. évi ENSZ-egyezményre (CEDAW), 

– tekintettel a „gender” fogalmára vonatkozóan Vĕra Jourová európai biztos által a 

Bizottság nevében adott meghatározásra
1
, 

– tekintettel az Európai Tanács által 2011 márciusában elfogadott, a nemek közötti 

egyenlőségről szóló európai paktumra (2011–2020), 

– tekintettel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–

2019)” című munkadokumentumára (SWD(2015)0278), 

– tekintettel az Európa Tanács 2014–2017-es nők és férfiak közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégiájára, 

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) „A nők 

                                                 
1
 Parlamenti kérdések, 2015. december 3. , (E-012868/2015), Vĕra Jourová európai biztos által a Bizottság 

nevében adott válasz, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-

012868&language=EN 
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részvételének elősegítése a politikai döntéshozatalban – a következő lépések” című, 

2015-ben közzétett tanulmányára, 

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) „A nemi dimenzió 

iránt érzékeny parlamentek:  a helyes gyakorlatok átfogó áttekintése” című, 2011-ben 

publikált tanulmányának következtetéseire és ajánlásaira, 

– tekintettel a Bizottság „A nők és férfiak esélyegyenlőségének valamennyi közösségi 

politikába és tevékenységbe történő beépítése” című, 1996. február 21-i közleményére 

(COM(1996)0067), melyben elkötelezte magát arra, hogy előmozdítsa a nők és férfiak 

közötti egyenlőséget minden tevékenységében és a különböző szintű szakpolitikáiban, 

hatékonyan megvalósítva a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének alapelvét, 

– tekintettel az Európai Parlament D. Tematikus Főosztálya által 2015-ben közzétett, „A 

nemek közötti egyenlőségre fordított uniós költségvetés” című tanulmányra, 

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőségért és a Nők Társadalmi Szerepvállalásának 

Növeléséért létrehozott ENSZ-szervezet által 2014 májusában közzétett, „Iránymutatás 

a nemek közötti egyenlőség fejlesztéséről és a nők társadalmi szerepvállalásának 

növeléséről” című feljegyzésre, 

– tekintettel az Európai Közügyi Tanácsadók Szövetsége által 2014-ben közzétett, „A 

nemek közötti egyenlőség előrehaladása az EU-ban:  célt vétett?” című dokumentumra, 

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatásköreire,  

1. a nők jogainak meghatározása, támogatása és védelme az Unióban és a 

kapcsolódó közösségi intézkedésekben; 

2. a nők jogainak előmozdítása harmadik országokban; 

3. az esélyegyenlőségi politika, beleértve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség 

előmozdítását a munkaerő-piaci lehetőségek és az egyenlő munkahelyi bánásmód 

tekintetében; 

4. a nemi alapú erőszak és megkülönböztetés valamennyi formájának 

megszüntetése; 

5. a nemek közötti esélyegyenlőség alapelvének megvalósítása és továbbfejlesztése 

valamennyi politika területén; 

6. the follow-up and implementation of international agreements and conventions 

involving the rights of women; 

7. a nők jogai tudatosításának előmozdítása; 

– tekintettel a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról szóló 2013. december 10-i 
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állásfoglalására,
1
, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A8-0034/2016), 

A. mivel az EUMSZ 8. cikke szerint az „Európai Unió az Unió tevékenységeinek 

folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és 

nők közötti egyenlőség előmozdítására”, és mivel az EUSZ 2. cikke kimondja, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenlőség elve az Európai Unió alapvető értékeinek egyikét 

képezi; 

B. mivel az Alapjogi Charta 23. cikke kimondja, hogy biztosítani kell a nők és férfiak 

közötti egyenlőséget, az EUSZ 6. cikke pedig elismeri, hogy az Alapjogi Charta 

ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések; 

C. mivel – amint azt a Bizottság is elismeri – a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének 

jogalapja az EUMSZ 8. cikke, amely kimondja, hogy „az Unió tevékenységeinek 

folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és 

nők közötti egyenlőség előmozdítására”; 

D. mivel valamennyi belső és külső uniós politikát úgy kell kialakítani, hogy a fiúk és a 

lányok, valamint a férfiak és a nők javát szolgálja; 

1. eltökélten támogatja a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítását a politikai, a 

szakmai és a családi környezetben egyaránt; 

2. felszólít olyan környezet kialakítására, amelyben a nők módjában áll döntéshozó 

helyzetbe kerülni minden szinten, valamint olyan intézkedésekre szólít fel, amelyek 

hozzájárulnak a magán- és a családi élet összeegyeztetéséhez, és pozitív cselekvésre 

ösztönöznek; 

3. nem kíván túllépni azokon a meglévő eszközökön, amelyeket a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítése érdekében hoztak létre a ratifikált európai chartákkal és 

szerződésekkel összhangban; 

4. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a férfiak és nők közötti egyenlőség 

megvalósulását gátló valamennyi akadályt; 

5. úgy véli, hogy a bevált gyakorlatok civil szervezetekkel való megosztása fokozni fogja 

a Parlament képességét és eredményességét a két nem közötti egyenlőség elvének 

érvényre juttatása során mind a bánásmód, mind pedig a jogok tekintetében;  

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

tagállamok kormányainak. 

Or. en 

                                                 
1
 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0548. 



 

AM\1088421HU.doc  PE579.739v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 


