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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.2.2018 A8-0022/1 

Módosítás  1 

Dubravka Šuica 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós 

prioritások 

2017/2194(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel a nők által elszenvedett 

megkülönböztetés a vidéken élő nőket is 

érinti; mivel a világon a nők többsége 

vidéki területeken él, és ezért még inkább 

ki van téve az életkoron, társadalmi 

osztályon, etnikai és faji hovatartozáson, 

fogyatékosságon és nemi identitáson 

alapuló megkülönböztetés többféle 

formájának; 

F. mivel a nők által elszenvedett 

megkülönböztetés a vidéken élő nőket is 

érinti; mivel a világon a nők többsége 

vidéki területeken él, és ezért még inkább 

ki van téve a megkülönböztetés többféle, 

az Európai Unió Alapjogi Chartája által 

is megfogalmazott formájának; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0022/2 

Módosítás  2 

Dubravka Šuica 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós 

prioritások 

2017/2194(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (aa) támogassa a vidéki területen 

vállalkozóként dolgozó anyákat, mivel ők 

egyedi kihívásokkal néznek szembe; 

hangsúlyozza, hogy a vállalkozói szellem 

elősegítése ezeknél a nőknél nem csak a 

családi élet és a munka közötti egyensúly 

sikeres kialakítását vonja maga után, 

hanem új munkalehetőségek és jobb 

életszínvonal megteremtéséhez is 

hozzájárulhat a vidéki térségekben, 

továbbá ösztönözheti a nőket, hogy saját 

elképzeléseiket átültessék a gyakorlatba; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0022/3 

Módosítás  3 

Dubravka Šuica 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós 

prioritások 

2017/2194(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – k pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(k) mozgósítsa a szükséges 

erőforrásokat az egyenlőség 

megvalósítása érdekében, valamennyi 

politikába és fellépésbe beépítve a nemi 

szempontokat, többek között a nemek 

közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 

költségvetés-tervezés révén, mivel ez a nők 

és a férfiak közötti egyenlőség elve 

integrálásának és a megkülönböztetés 

elleni küzdelemnek az eszköze; 

(k) mozgósítsa az egyenlőség 

megvalósításához szükséges 

erőforrásokat, ahol lehetséges, a nemek 

közötti egyenlőség érvényesítése és a 

nemek közötti egyenlőség szempontját 

érvényesítő költségvetés-tervezés révén 

valamennyi politika és fellépés 

tekintetében, mint a nők és a férfiak 

közötti egyenlőség elve gyakorlati 

megvalósításának az eszköze; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0022/4 

Módosítás  4 

Dubravka Šuica 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós 

prioritások 

2017/2194(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – w pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(w) nyújtson a vidéki nők és 

közösségeik számára minőségi, 

hozzáférhető infrastruktúrát és 

közszolgáltatásokat, és ruházzon be ezek 

fejlesztésébe és fenntartásába; 

(w) nyújtson a vidéki nők és 

közösségeik számára minőségi, 

hozzáférhető infrastruktúrát, magán- és 

közszolgáltatásokat, és ruházzon be ezek 

fejlesztésébe és fenntartásába; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0022/5 

Módosítás  5 

Dubravka Šuica 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós 

prioritások 

2017/2194(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – ae pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(ae) dolgozzon ki olyan foglalkoztatási 

politikákat, szolgáltatásokat és 

programokat, melyek célja a gyakran az 

informális ágazatban dolgozó, nem, 

életkor, osztály, vallás, etnikai 

hovatartozás, fogyatékosság vagy nemi 

identitás miatt többszörös 

megkülönböztetést elszenvedő, vidéken élő 

nők bizonytalan helyzetének kezelése; 

nyújtson személyre szabott segítséget és 

támogatást igényeik és érdeklődésük 

szerint; 

(ae) dolgozzon ki olyan foglalkoztatási 

politikákat, szolgáltatásokat és 

programokat, melyek célja a vidéken élő 

nők helyzetének kezelése, akik az 

informális ágazatban is dolgozhatnak, és 

akik az Európai Unió Alapjogi Chartája 

által is meghatározott többféle 

megkülönböztetéssel néznek szembe; 

nyújtson személyre szabott segítséget és 

támogatást igényeik és érdeklődésük 

szerint; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0022/6 

Módosítás  6 

Dubravka Šuica 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós 

prioritások 

2017/2194(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – af pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(af) indítson programokat a nők és 

családjaik olyan általános, természetében 
sokrétű szociális védelmi rendszerekhez 

való hozzáférésének biztosítására, 

amelyek hatással lesznek jövőbeli 

nyugdíjba vonulásukra, és így 

csökkenthetik a nyugdíjszakadékot; 

(af) indítson és hajtson végre 

intézkedéseket a meglévő bérszakadék és 

nyugdíjszakadék csökkentésére; fordítson 

különösen figyelmet a nemek közötti 

nyugdíjszakadék sokrétű természetére, 

amely tükrözi a nők által az életük során a 

munkaerőpiacon elszenvedett halmozódó 

hátrányokat, azaz a nemek közötti 

foglalkoztatási különbséget, a szakmai 

pályafutás megszakítását és a kevesebb 

ledolgozott órát, valamint a nemek közötti 

bérszakadékot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.2.2018 A8-0022/7 

Módosítás  7 

Dubravka Šuica 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós 

prioritások 

2017/2194(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – aj pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(aj) hangsúlyozza, hogy 

védintézkedéseket kell szerepeltetni az 

uniós szakpolitikákban a mezőgazdasági 

idénymunkásként foglalkoztatott nők élet- 

és munkafeltételeit illetően, különösen a 

szociális védelem, az egészségbiztosítás és 

az egészségügyi ellátás szükségessége 

terén; ösztönözze a regionális, helyi és 

nemzeti hatóságokat és egyéb 

intézményeket, hogy garantálják a migráns 

munkavállalók és az idénymunkások és 

családjuk, különösen a nők és a 

kiszolgáltatott emberek alapvető emberi 

jogait, és segítsék elő a helyi közösségbe 

való integrációjukat; 

(aj) hangsúlyozza, hogy 

védintézkedéseket kell szerepeltetni az 

uniós szakpolitikákban a mezőgazdasági 

idénymunkásként foglalkoztatott nők élet- 

és munkafeltételeit illetően; ösztönözze a 

regionális, helyi és nemzeti hatóságokat és 

egyéb intézményeket, hogy garantálják a 

jogaikat; 

Or. en 

 

 


