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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az EUMSZ 8. cikke értelmében az Unió elkötelezett az iránt, hogy valamennyi 

fellépésében és politikájában előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget, és biztosítsa a 

nemek közötti egyenlőség szempontjainak érvényesülését; mivel a nők és férfiak közötti 

egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia előírja a nemek közötti egyenlőség beépítését az 

EU kereskedelempolitikájába és külpolitikájába; 

B. mivel a nők és lányok elleni erőszak az emberi jogok megsértésének egyik leggyakoribb 

formája a világon, amely kortól, iskolázottságtól, jövedelemtől, társadalmi helyzettől és 

származási vagy lakóhely szerinti országtól függetlenül a társadalom valamennyi rétegét 

érinti, és a nemek közötti egyenlőség elérésének egyik fő akadályát képezi; mivel 

fegyveres konfliktusok esetén a nők és a gyermekek, köztük a menekült nők és 

gyermekek a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjai közé tartoznak; 

C. mivel a szexuális és a reprodukciós egészség és jogok az alapvető emberi jogokban 

gyökereznek, és az emberi méltóság elengedhetetlen elemei; mivel továbbá az említett 

jogok még nem biztosítottak a világ minden részén, beleértve az EU bizonyos részeit is; 

1. hangsúlyozza, hogy az Uniónak a 2030-ra kitűzött fenntartható fejlesztési célokkal, a 

fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzussal és a 2016–2020 közötti időszakra 

szóló, nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervvel (GAP II) összhangban 

továbbra is elkötelezettnek kell maradnia a megkülönböztetés és az erőszak minden 

formájától mentes társadalmak kialakítása és az iránt, hogy hozzájáruljon egy, a nemek 

szempontjából egyenlő, biztonságos, prosperáló és fenntartható világ megteremtéséhez; 

2. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdésében említetteknek 

megfelelően a férfiak és a nők közötti egyenlőség az Unió és tagállamai egyik alapvető 

elve, és ennek az alapelvnek az előmozdítása a világon – a nemek közötti egyenlőség 

uniós külpolitikákon keresztül történő érvényesítése révén – az EU egyik fő célkitűzése; 

3. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési terv az EU 

egyik alapvető eszköze a nemek közötti egyenlőség harmadik országokban történő 

javításához; felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a Parlamentnek a „nemek 

közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési 

együttműködés keretében” című uniós cselekvési terv megújításáról szóló, 2015. 

október 8-i állásfoglalását1, valamint „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi 

szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a 

lányok életének átalakulásához (2016–2020)” című együttes szolgálati 

munkadokumentum (SWD(2015)0182) végrehajtásáról szóló, 2018. május 31-i 

állásfoglalását2; 

4. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU-nak továbbra is el kell köteleznie magát a nőkkel 

                                                 
1 HL C 349., 2017.10.17., 50. o. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0239. 
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szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának 

kiküszöböléséről szóló egyezményben (CEDAW), a Pekingi Cselekvési Platformban, a 

nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programjában foglalt, a nők 

jogaival kapcsolatos kötelességek és kötelezettségvállalások maradéktalan végrehajtása, 

valamint az ezek felülvizsgálati konferenciái eredményeinek tiszteletben tartása mellett; 

5. hangsúlyozza, hogy garantálni kell a gondolat, a meggyőződés és a vallás szabadságát, 

különösen a vallásos nők esetében, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak; 

6. megállapítja, hogy a neoliberális keretrendszer ténylegesen veszélyezteti a fenntartható 

fejlődést és az emberi jogokat, többek között a nők jogait, melyek az emberi jogok 

részét képezik;  

7. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség alapvető emberi jog, és kiemeli, hogy 

az ENSZ főtitkára, António Guterres megerősítette, hogy „elsöprő bizonyítékok állnak 

rendelkezésre arra, hogy a nőkbe való befektetés a leghatékonyabb mód a közösségek, a 

vállalatok és az országok felemelésére. A nők részvétele erősebbé teszi a 

békemegállapodásokat, ellenállóbbá a társadalmakat és élénkebbé a gazdaságokat”; 

8. aggodalmát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy visszaesés tapasztalható a nők jogai és a 

szexuális és reprodukciós egészség és jogok tekintetében, továbbá amiatt, hogy a világ 

számos részén alapvető jogszabályok korlátozzák a fenti a jogokat; 

9. kiemeli, hogy garantálni kell a minőségi és megfizethető szexuális és reproduktív 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférést, beleértve az átfogó 

szexuális és reproduktív egészségügyi információkhoz való hozzáférést, a nemi életre és 

felelős párkapcsolatra nevelést, a családtervezést és a modern fogamzásgátló 

módszereket, a biztonságos és törvényes abortuszhoz való hozzáférést, valamint az 

ajánlott terhesgondozáshoz és szülés utáni gondozáshoz való hozzáférést a 

gyermekhalandóság és a gyermekágyi halandóság megelőzése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőséget és a nők szerepvállalását a 

fenntartható fejlesztési célok mindegyike kifejezetten előtérbe helyezi, és hogy nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a nők jogainak maradéktalan érvényre juttatása, valamint a 

nők társadalmi szerepvállalását, illetve a döntéshozatali folyamatokban való 

részvételüket előmozdító szakpolitikák maradéktalan megvalósítása érdekében; 

10. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést emberi jognak kell 

tekinteni; rámutat, hogy szükséges garantálni a szexuális és reprodukciós egészségügyi 

ellátáshoz és joghoz való hozzáférést annak biztosítása érdekében, hogy a nők szabadon 

rendelkezhessenek testük és életük felett, hozzáférjenek a családtervezéshez, a 

megfelelő női egészségügyi termékekhez és megkapják az ajánlott szülészeti ellátást, 

továbbá megakadályozható legyen a gyermekhalandóság és a gyermekágyi halandóság; 

kiemeli, hogy a biztonságos abortusz fontos tényező a nők életének megmentésében, és 

hozzájárul a nagy kockázattal járó szülések elkerüléséhez, valamint a csecsemő- és 

gyermekhalandóság csökkentéséhez; kiemeli a nemek közötti egyenlőséget figyelembe 

vevő mentális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés fontosságát, különösen 

konfliktushelyzetekben, illetve a konfliktust követő időszakokban; 

11. határozottan elítéli az „általános tilalmi szabály” visszaállítását és kiterjesztését, illetve 

annak a nők és lányok egészségére és jogaira globálisan gyakorolt hatást; megismétli az 
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Unió és a tagállamok számára tett felhívását, hogy töltsék be az USA által hagyott 

pénzügyi űrt e területen, mind nemzeti, mind uniós fejlesztési támogatások 

felhasználásával; 

12. elfogadhatatlannak tartja, hogy a nők és lányok teste, különösen ami a szexuális és 

reprodukciós egészségüket és jogaikat illeti, még mindig ideológiai csatározások tárgyát 

képezi; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy ismerjék el a nők és lányok testi 

integritáshoz és önálló döntéshozatalhoz való elidegeníthetetlen jogát, továbbá elítéli a 

nők szexuális és reprodukciós jogaival szembeni gyakori visszaéléseket, beleértve a 

családtervezési szolgáltatásokhoz, a megfizethető fogamzásgátláshoz, valamint a 

biztonságos és legális terhességmegszakítási szolgáltatásokhoz való hozzáférésük 

megtagadását; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg azoknak a politikáknak a végrehajtását, 

amelyek célja a lányok és a nők szerepvállalásának segítése, a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés leküzdése, továbbá az 5. fenntartható fejlesztési cél és az ILO 

2018-as „Women at Work” (Nők a munkahelyen) kezdeményezése keretében 

összpontosítsanak arra, hogy biztosítsák a nők és a lányok számára az egyenlő 

hozzáférést az alapfokú és a felsőfokú oktatáshoz és a képzéshez, az egész életen át 

tartó tanulást, a tisztességes munkát és az egyenlő díjazást, az egyenlő hozzáférést a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz, valamint a gazdasági és politikai döntéshozatali 

folyamatokban való részvételt; 

14. megjegyzi, hogy a nőjogi szervezetek és jogvédők célzott támadásoknak vannak kitéve, 

és különösen szenvednek a civil mozgástér szűkülésétől; hangsúlyozza, hogy az EU-nak 

politikai támogatást, fokozott védelmet és nagyobb összegű költségvetési juttatásokat 

kell biztosítania az olyan civil szervezetek számára, amelyek valamennyi területen 

előmozdítják a nők és lányok jogait; kiemeli, hogy biztosítani kell a női emberi jogi 

jogvédők védelmét, akik egyre több fenyegetéssel és erőszakkal szembesülnek, és 

tevékenységük közvetlen következményeként akár meg is ölik őket; sürgeti az EU-t 

annak figyelembe vételére, hogy a női emberi jogi jogvédőknek különleges védelemre 

van szükségük, valamint minden tagállamot sürget az ENSZ emberi jogi jogvédőkről 

szóló nyilatkozatának tiszteletben tartására; 

15. felhívja az EKSZ-t, hogy gondoskodjon róla, hogy az ENSZ Nők Helyzetével 

Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakán született eredmények beépüljenek 

szakpolitikájába, és új lendületet adjanak a nemek közötti egyenlőség érvényre 

juttatásához és a vidéken élő nők és lányok társadalmi szerepvállalásának 

elősegítéséhez; 

16. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a természettudományok, a technológia, a 

műszaki tudományok és a matematika, valamint a humán tudományok terén az oktatást 

és képzést elérhetővé tegyék a nők és a lányok számára, különös hangsúlyt helyezve 

tehetségük és kompetenciáik növelésére, valamint a STEM-ágazatokban való 

részvételük erősítésére; 

17. emlékeztet arra, hogy az oktatás keretében megfelelő intézkedéseket kell kidolgozni 

annak érdekében, hogy a sztereotípiáktól mentes oktatási programok a polgári 

részvételt, az emberi jogokat, a nemek közötti egyenlőséget, a kultúrák közötti 

érzékenység és megértés előmozdítását is magukban foglalják annak érdekében, hogy 
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jobban felkészítsék a diákokat a polgári szerepvállalásra; 

18. elítéli az erőszak minden formáját, mint az emberi jogok súlyos megsértését, így a 

családon belüli erőszakot, a lelki zaklatást, a szexuális kizsákmányolást, az 

emberkereskedelmet, a gyermek- és kényszerházasságot, amelyeknek a nők és a lányok 

Európában és a világ más részein ki vannak téve; 

19. üdvözli az EU-nak az ENSZ-szel közös erőfeszítéseit és beruházásait a „Reflektorfény 

kezdeményezés” elindításával kapcsolatban, amelynek célja a nőkkel és a lányokkal 

szembeni erőszak valamennyi formájának felszámolása és egyúttal annak ismételt 

hangsúlyozása, hogy a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak az emberi jogok 

megsértésének az egyik leginkább elterjedt, tartósan fennálló és romboló formája; mivel 

világszerte továbbra is a nők és lányok vannak leginkább kitéve a nemi alapú és 

szexuális erőszaknak, a szexuális zaklatásnak, a szexuális visszaélésnek és 

kizsákmányolásnak, amely visszaélések magukban foglalják többek között a politikai és 

gazdasági megkülönböztetést, a kapcsolati erőszakot, a lelki zaklatást, a szexuális 

kizsákmányolást, a becsület védelmében elkövetett bűncselekményeket, az 

emberkereskedelmet, a gyermek- és a kényszerházasságot, a női nemi szervek 

megcsonkítását, a háborús fegyverként alkalmazott nemi erőszakot; ezért elítéli a 

nőkkel és a lányokkal szemben elkövetett erőszak valamennyi formáját; figyelembe 

véve, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) 2017-es becslései 

szerint legalább 500 000 olyan nő él az EU-ban, akinek megcsonkították a női nemi 

szervét, és további 180 000 lány és nő van kitéve ennek a veszélynek, felhívja az EU-t 

és a tagállamokat, hogy világszerte és az EU-n belül is fokozzák küzdelmüket a női 

nemi szervek megcsonkításával szemben; 

20. mélységesen sajnálja, hogy Parlamentnek a GAP II végrehajtásáról szóló tanulmánya 

szerint a jelenlegi programozás a válsághelyzetekben vagy nehéz konfliktusokban 

elhanyagolja a nemek közötti egyenlőség kérdését; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

háborús fegyverként alkalmazott nemi erőszak áldozatául esett lányok és nők nem 

férhetnek hozzá megkülönböztetéstől mentes ellátáshoz, különösen általános orvosi 

ellátáshoz, beleértve az abortuszt is, a GAP II azon törekvése ellenére, hogy felruházza 

a nőket a szexuális és reproduktív életük feletti rendelkezés jogával; 

21. határozottan sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ténylegesen és hatékonyan 

lépjenek fel az emberkereskedelemmel szemben; rámutat, hogy ahogyan azt számos 

tanulmány bizonyítja, az emberkereskedelem áldozatainak többségét nők és lányok 

teszik ki, akiket, amint elérték az európai partokat, a tagállamokban való prostitúcióra 

kényszerítenek; 

22. felszólítja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy fordítsanak különös figyelmet a nők és 

lányok emberi jogainak tiszteletben tartására a harmadik országokkal kötött valamennyi 

kereskedelmi és partnerségi megállapodásban; 

23. hangsúlyozza, hogy a munkahelyen elkövetett lelki és szexuális zaklatás szintén az 

emberi jogok megsértését jelenti; 

24. sürgeti az EU-t és azokat a tagállamokat, amelyek még ezt nem tették meg, hogy 

gyorsítsák fel az isztambuli egyezmény – a nőkkel szembeni erőszak megelőzését és 

felszámolását célzó, első jogi kötelező erővel rendelkező nemzetközi megállapodás – 
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teljes egészében történő ratifikálását és végrehajtását, biztosítva e téren az EU belső és 

külső fellépései közötti koherenciát; felszólít az isztambuli egyezmény maradéktalan 

tiszteletben tartására; hangsúlyozza, hogy sem vallási, kulturális vagy hagyománybeli 

különbségek, sem bármiféle egyéb körülmény nem igazolhatja a megkülönböztetést 

vagy az erőszak bármilyen formáját; 

25. elismeri, hogy megoldást kell találni a megkülönböztetés többféle formájával, például a 

nemi identitáson, fajon, osztályon, fogyatékosságon/képességen vagy migrációs 

státuszon alapuló megkülönböztetéssel szembesülő nők sajátos helyzetére; felhívja az 

EKSZ-t és a tagállamokat, hogy a nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartva 

alakítsák ki és értékeljék külpolitikájukat; 

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket a nemi 

alapú erőszak valamennyi formájának felszámolása érdekében, ideértve a gyermekekkel 

szembeni erőszakot, a korai és kényszerházasságot, a gendercídiumot, a 

kényszersterilizálást és a párkapcsolaton belüli nemi erőszakot; 

27. hangsúlyozza, hogy az EU elkötelezett a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a 

nemek közötti egyenlőség valamennyi fellépésében való érvényesítése mellett – amely a 

Szerződésekben megállapított kötelezettsége – annak érdekében, hogy a nemek közötti 

egyenlőség az EU minden iránymutatásában, munkakapcsolatában, politikájában és 

fellépésében, így külső fellépéseiben is kulcsfontosságú prioritássá váljon; ennek 

megfelelően támogatja a kapcsolódó összehangolt erőfeszítéseket a többoldalú 

párbeszédek és az EU küldöttségeinek – például a választási megfigyelő missziók – 

tevékenysége keretében, kiemeli, hogy erősíteni kell a társadalmi nemek kérdéséért 

felelős EKSZ-főtanácsadó munkáját a harmadik országokban a béke, a biztonság és az 

alapvető szabadságok előmozdítása céljából azáltal, hogy külön költségvetést 

biztosítanak a hatáskörébe tartozó terület számára; 

28. felhívja a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi 

megállapodásokba foglaljon bele egy nemek közötti egyenlőségre vonatkozó fejezetet, 

valamint olyan záradékokat, amelyek arra szólítják fel ezen országokat, hogy erősítsék 

meg és hajtsák végre az általános preferenciarendszerben (GSP) és az általános 

preferenciarendszer pluszban (GSP+) felsorolt, az emberi jogokra és a munkavállalói 

jogokra, a környezetvédelemre és a jó kormányzásra vonatkozó 27 nemzetközi 

egyezményt; hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos ezek végrehajtásának nyomon 

követése, adott esetben intézkedések megtétele, különös figyelmet fordítva a nemek 

közötti egyenlőség kérdésére; rámutat, hogy a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 

megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény az egyik 

vonatkozó egyezmény a GSP + rendszer keretében; 

29. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a 2016. évi statisztikák szerint az uniós 

küldöttségek vezetőinek mindössze 21,9%-a nő1; sajnálja, hogy a nyolc uniós 

különleges képviselő közül csupán egy nő; sajnálja, hogy a KBVP polgári missziók 

személyzete sorában csak körülbelül 25%-ban képviseltetik magukat a nők; továbbá 

sajnálja, hogy nincs rendelkezésre álló, átfogó statisztika a nőknek a KBVP katonai 

misszióiban és műveleteiben való részvételéről; 

                                                 
1Az EKSZ emberi erőforrásokról szóló, 2017. évi jelentése, megjelent: 2018. május 16. 



 

PE627.570v02-00 8/11 AD\1168025HU.docx 

HU 

30. megjegyzi, hogy a külkapcsolatok terén a nemek közötti egyenlőség megfelelő 

finanszírozására lesz szükség ahhoz, hogy fent lehessen tartani az e cél melletti politikai 

elkötelezettséget; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőségre és a nők társadalmi 

szerepvállalására irányuló intézkedések jelenlegi finanszírozása továbbra sem 

megfelelő, és követeli e helyzet orvoslását a következő többéves pénzügyi keretben; 

31. üdvözli a nemek közötti egyenlőség szempontjának az EU közös biztonság- és 

védelempolitikai tevékenységeibe való integrálására irányuló megközelítést, és 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az egészségügyi szakemberek és a humanitárius 

segítségnyújtásban dolgozók – köztük a sürgősségi segélyezésben dolgozók is – a 

nemek közötti egyenlőség szempontjával kapcsolatos megfelelő érzékenyítő képzésben 

részesüljenek; 

32. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nők, a fiatalok és a LMBTQI-személyek részt 

vegyenek a béke- és megbékélési folyamatokban, valamint kiemeli, hogy a művészetek 

és a kultúrák közötti párbeszéd fontos szerepet játszhat e tekintetben, amint azt az 

Európai Bizottság és a kül- és biztonságpolitikai főképviselő „A nemzetközi kulturális 

kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia és stratégia” című közös közleménye 

(JOIN(2016)0029) is kifejezésre juttatta; 

33. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy foglalkozzanak a konfliktusövezetekben és a 

konfliktus utáni helyzetben levő területeken az özvegyek sajátos szükségleteivel, 

bármely korosztályról is van szó, különös tekintettel a pénzügyi és pszichológiai 

támogatásra, elismeri továbbá, hogy az özvegyeknek fontos szerepet kellene játszaniuk 

a béke- és a megbékélési folyamatokban; 

34. hangsúlyozza, hogy sem vallási, kulturális vagy hagyománybeli különbségek nem 

igazolhatják semmilyen módon a megkülönböztetést vagy az erőszak bármilyen 

formáját; támogatja „Az erőszakos szélsőségesség megakadályozása a társadalmi 

nemek szempontjának figyelembevételével” elnevezésű uniós kezdeményezést, és a 

nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő projektek támogatását kéri, 

amelyek megerősítik a nők és a lányok szerepét a békeépítésben, a konfliktusok és a 

terrorizmus megelőzésében és a humanitárius segítségnyújtásban; 

35. sürgeti az EKSZ-t, hogy mozdítsa elő a nők szerepét a terrorizmus megelőzésében; 

megjegyzi, hogy amint azt több tanulmány is bizonyítja, a nőknek anyaként a 

gyermekeikkel folytatott állandó párbeszéden és alapvető érzelmi kötődésen keresztül 

lehetőségük van arra, hogy távol tartsák gyermekeiket az őket érő, radikalizálódást 

elősegítő hatásoktól, valamint megvédjék őket a különböző szélsőséges csoportok 

mentális befolyásától; hangsúlyozza, hogy a nők, éppen a közösség és család találkozási 

pontjaként a „kapuőr” szerepét tölthetik be olyan kulcsfontosságú információk 

biztosításával, amelyek előmozdíthatják a lehetséges terrorcselekmények megelőzését 

célzó nem erőszakos beavatkozást; 

36. sürgeti az EU-t, hogy a harmadik országokkal folytatott tevékenységei során és 

tagállamaiban legjobb képességei szerint és valamennyi rendelkezésre álló eszköz 

felhasználásával lépjen fel a nemi alapú erőszak ellen; 

37. elítéli a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek – például a menekültek, a 

migránsok és a menedékkérők, főleg a nők és lányok – ellen elkövetett atrocitásokat; 
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elítéli, hogy egyes harmadik országokban a homoszexualitás még mindig 

bűncselekménynek minősül; elítéli az LMBTQI-személyeket érő megkülönböztetés és 

erőszak valamennyi formáját; elítéli azt a fennálló helyzetet, hogy az Unióban 

menedéket kereső nők és LMBTQI-személyek a szexuális és nemi alapú erőszak 

komoly veszélyének teszik ki magukat az út során és a befogadóállomásokon; 

hangsúlyozza, hogy a nemi alapú üldöztetéstől megalapozottan félő nők, lányok és 

LMBTQI-személyek számára lehetővé kell tenni, hogy humanitárius okokból 

biztonságos módon vízumot kérjenek; felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak meg 

minden szükséges intézkedést a migráns, menekült és menedékkérő nők védelmének 

biztosítása érdekében, például biztosítsanak jogi tanácsadást, biztosítsák az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, hozzanak létre biztonságos helyeket a nők és 

a gyermekek számára, továbbá biztosítsák a szexuális és reprodukciós egészséghez és 

jogokhoz – többek között a biztonságos abortuszhoz – való hozzáférést; 

38. kiemeli, hogy a nemi alapon elkövetett erőszak és hátrányos megkülönböztetés formái – 

a teljeség igénye nélkül ezek közé tartozik a nemi erőszak és a szexuális erőszak, a női 

nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasság, a kapcsolati erőszak, az úgynevezett 

„becsület védelmében elkövetett bűncselekmények” és az állam által megtűrt nemi 

alapú megkülönböztetés – üldöztetésnek minősülnek, és elfogadható indoknak kell 

minősülniük a menedékjog vagy humanitárius védelem kérelmezéséhez, aminek 

tükröződnie kell az új eszközben; ezért felhívja a Bizottságot, hogy érvényes indokként 

ismerje el a nemi alapú üldöztetést a nemzetközi védelem iránti kérelem alapjaként, 

valamint garantálja a nemek közötti egyenlőség szempontjának felvételét a 

menekültügyi eljárás valamennyi szakaszába azzal, hogy teljesíti az UNCHR nemi 

alapú üldöztetésről szóló, nemzetközi védelemre vonatkozó 2020. évi iránymutatásait; 

39. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a nemek közötti 

egyenlőséget figyelembe vevő megközelítéseket a nemzetközi védelemre szoruló nők és 

lányok szükségleteinek megoldása érdekében, különös figyelmet fordítva a nemi alapú 

erőszak áldozataivá váló lányok és nők támogatására a származási országban és a 

migrációs útvonalak mentén; 

40. elítéli az LMBTQI-személyeket érő megkülönböztetés és erőszak valamennyi formáját; 

felszólítja az EKSZ-t, hogy az EU külső tevékenységei révén hajtson végre átfogó 

figyelemfelkeltő és tájékoztató akciókat az LMBTQI-személyek jogaival kapcsolatban, 

az e személyeket naponta érő diszkrimináció felszámolása érdekében, az LMBTI-

személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének elősegítésére és védelmére 

vonatkozó uniós iránymutatásoknak megfelelően; 

41. elítéli, hogy egyes országokban a nők továbbra is csupán korlátozottan vehetnek részt a 

döntéshozatali folyamatokban, és így megfosztják őket az alapvető állampolgári 

jogaiktól. 
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