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MÓDOSÍTÁSOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Jelentéstervezet 

I a preambulumbekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 Ia. mivel az ellenség megfélemlítése és 

megalázása céljából a konfliktusban álló 

valamennyi fél háborús eszközként 

használja a nemi erőszakot és 

bántalmazást, és a konfliktus alatt a nemi 

alapú erőszak és a szexuális visszaélés 

mértéke egyébként is drámai mértékben 

növekszik; 

 

Módosítás  2 

Jelentéstervezet 

I b preambulumbekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 Ib. mivel a nők ellen a konfliktus 

időtartama alatt, illetve azután elkövetett 

erőszak a nők által a konfliktusmentes 

időszakban tapasztalt diszkrimináció 

folytatásának tekinthető; mivel a 

konfliktus elmélyíti a már létező nemi 

alapú megkülönböztetés mintáit, illetve a 

nemek közötti, történelmileg kialakult 

egyenlőtlen hatalmi viszonyokat, és a 

nőket és lányokat fokozottan kiteszi a 

szexuális, testi és lelki bántalmazás 

veszélyének; 

 

Módosítás  3 
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Jelentéstervezet 

3 alcím 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 A nemi dimenzióról az emberi jogok 

megsértéseinek kezelése során háborús 

bűncselekmények esetében 

 

Módosítás  4 

Jelentéstervezet 

17 a bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 17a. határozottan elítéli, hogy a nők és 

lányok ellen elkövetett nemi erőszakot és 

azt, hogy a szexuális és nemi alapú 

erőszak egyéb formáit folyamatosan 

háborús fegyverként alkalmazzák; sürgeti 

valamennyi országot, hogy dolgozzanak ki 

nemzeti adaptációs cselekvési 

programokat, összhangban az ENSZ 

Biztonsági Tanácsának 1325. számú 

határozatával, valamint stratégiákat a nők 

elleni erőszak leküzdésére; felhív átfogó 

kompromisszumra az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának 1325. számú határozata 

végrehajtásának biztosítása érdekében; 

 

 

Módosítás  5 

Jelentéstervezet 

17 b bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 17b. hangsúlyozza, hogy a konfliktus 

véget érése nem jelenti azt, hogy 

egyidejűleg a nők és lányok elleni erőszak 

is megszűnik, és a nők gyakran továbbra 

is szenvednek az erőszak testi, lelki és 

társadalmi-gazdasági következményeitől; 
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Módosítás  6 

Jelentéstervezet 

17 c bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 17c. felhív globális 

kötelezettségvállalásra a nők és lányok 

biztonságának garantálása céljából 

valamennyi veszélyhelyzet vagy válság 

kirobbanásától fogva, a tudatosság 

növelésére, a konfliktusos vagy konfliktus 

utáni helyzetben levő nők és lányok 

igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférésének javítására, az ilyen 

erőszakot elkövetők elszámoltatásának és 

bíróság elé állításának fokozására, és a 

szexuális és reproduktív egészségügyi 

szolgáltatások teljes köréhez való 

hozzáférés biztosítására, beleértve a 

törvényes és biztonságos abortusz 

biztosítását is a háborús körülmények 

között nemi erőszak áldozatává váltak 

számára; 

 

Módosítás  7 

Jelentéstervezet 

17 d bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 17d. véleménye szerint a nőknek 

nagyobb szerepet kellene játszaniuk a 

konfliktusok megelőzésében, az emberi 

jogok előmozdításában és a demokratikus 

reformokban, és hangsúlyozza a nők 

rendszeres részvételének mint a 

békefolyamat és a konfliktus utáni 

helyreállítás lényeges elemének 

fontosságát; felhív a nők fokozott 

képviseletére a döntéshozatal valamennyi 

szintjén, valamint a konfliktusok 

megelőzésére, kezelésére és megoldására 

szolgáló összes mechanizmusban, továbbá 

– lehetőség szerint – a nemi 

esélyegyenlőség békefenntartó 
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műveletekben való megjelenítésére; 

 

Módosítás  8 

Jelentéstervezet 

17 e bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 17e. felhív a konfliktusos helyzetekben 

elkövetett szexuális erőszakkal foglalkozó 

különleges megbízott, illetve szakértői 

csoport és nővédelmi tanácsadók 

kinevezésére, akik együttműködnének a 

kormányokkal és a békefenntartó 

missziókkal a szexuális erőszak kezelése 

terén, valamint új nyomon követési és 

jelentési mechanizmusok létrehozására a 

konfliktusokhoz kapcsolódó szexuális 

erőszak eseteiben; 

 

Módosítás  9 

Jelentéstervezet 

17 f bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 17f. követeli, hogy a Bizottság, a 

tagállamok és az illetékes nemzetközi 

hatóságok hozzák meg a megfelelő 

intézkedéseket, azaz erősítsék a katonai 

fegyelmi eszközök használatát és 

támogassák a parancsnoki felelősség 

elvét, továbbá nyújtsanak képzést a 

katonáknak, a békefenntartó és 

humanitárius személyzetnek a szexuális 

erőszak bármely formájának tilalma 

tárgyában; 

 

Módosítás  10 

Jelentéstervezet 

17 g bekezdés (új) 
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Jelentéstervezet Módosítás 

 17g. felhívja valamennyi érintett 

szereplőt a nemi szempontok 

érvényesítésére – beleértve a 

menekülttáborokban élő, a 

hazaszállításban és letelepítésben, a 

rehabilitációban és a konfliktus utáni 

helyreállításban részt vevő nők és lányok 

sajátos szükségleteit –, konkrét stratégiák 

kidolgozására fizikai biztonságuk és jobb 

társadalmi-gazdasági feltételek 

biztosítása, az oktatáshoz és 

jövedelemtermelő tevékenységekhez, 

továbbá az alapszolgáltatásokhoz – 

különösen az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz – való hozzáférésük 

érdekében;  
 

Módosítás  11 

Jelentéstervezet 

17 h bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 17h. hangsúlyozza, hogy különleges 

figyelmet kell fordítani a gazdasági, 

szociális és oktatási jogok jogi 

érvényesítésére az átmeneti időszakokban, 

különösen a nők esetében, mivel ők 

veszélyeztetettebbek konfliktusok idején, 

illetve a konfliktusok után; sürgeti 

jogállami reformok bevezetését a 

konfliktus utáni átmenet átfogó és tartós 

jellege, illetve olyan környezet kialakítása 

érdekében, amelyben a nők 

maradéktalanul élhetnek alapvető 

jogaikkal; 
 

Módosítás  12 

Jelentéstervezet 

17 i bekezdés (új) 
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Jelentéstervezet Módosítás 

 17i. hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak el kell utasítaniuk, hogy 

fegyvert, felszerelést vagy pénzügyi vagy 

politikai támogatást juttassanak azon 

kormányoknak vagy nem állami 

szereplőknek, amelyek megsértik a 

nemzetközi humanitárius jogot, ideértve a 

nők és gyermekek ellen elkövetett nemi 

erőszakot vagy szexuális bántalmazásuk 

más formáit; 
 

Módosítás  13 

Jelentéstervezet 

18 a bekezdés (új) 
 

Jelentéstervezet Módosítás 

 18a. hangsúlyozza, hogy a Dáis vagy 

más nem állami szereplők által a nők és 

lányok ellen elkövetett erőszakos 

bűncselekmények megtörténtét a 

megfelelő nemzetközi testületek széles 

körűen dokumentálták; megállapítja, 

hogy a nemzetközi jogi közösség 

erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 

hogy ezeket a bűncselekményeket 

beillessze a nemzetközi bűnügyi keretbe; 
 

 

 


