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MÓDOSÍTÁS:

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot és az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikke szerint „az Unió az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 
valamint az emberi jogok – ideértve a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogait – 
tiszteletben tartásának értékein alapul.  
Ezek az értékek közösek a tagállamokban, 
a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, 
a tolerancia, az igazságosság, a 
szolidaritás, valamint a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség társadalmában.” A 
3. cikk továbbá kifejti, hogy az „Unió célja 
a béke, az általa vallott értékek és népei 
jólétének előmozdítása”, és hogy – 
egyebek mellett – az Unió „tiszteletben 
tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, 
továbbá biztosítja Európa kulturális 
örökségének megőrzését és további 
gyarapítását”. Ezeket az értékeket az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában (a 
továbbiakban: a Charta) rögzített jogok, 
szabadságok és alapelvek még 
határozottabban megerősítették és 
rögzítették.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikke szerint „az Unió az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 
valamint az emberi jogok – ideértve a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogait – 
tiszteletben tartásának értékein alapul. 
Ezek az értékek közösek a tagállamokban, 
a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, 
a tolerancia, az igazságosság, a 
szolidaritás, valamint a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség társadalmában.” A 
3. cikk továbbá kifejti, hogy az „Unió célja 
a béke, az általa vallott értékek és népei 
jólétének előmozdítása”, és hogy – 
egyebek mellett – az Unió „tiszteletben 
tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, 
továbbá biztosítja Európa kulturális 
örökségének megőrzését és további 
gyarapítását”. Az EUMSZ 8. cikke továbbá 
kimondja, hogy az Európai Unió 
tevékenységeinek folytatása során 
törekszik az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, valamint a 
megkülönböztetés elleni küzdelemre 
politikáinak és tevékenységeinek 
meghatározása és végrehajtása során; 
Ezeket az értékeket az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a 
Charta) rögzített jogok, szabadságok és 
alapelvek még határozottabban 
megerősítették és rögzítették.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 8. és 10. cikkével 
összhangban a Jogérvényesülés 
programnak minden tevékenységében 
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítését, beleértve a 
nemi szempontú költségvetés-tervezést és 
a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos 
célkitűzések érvényesítését.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is elő kell mozdítani és 
érvényesíteni kell, megosztani az uniós 
polgárok és az Unióban tartózkodó 
emberek között, és az európai kultúrákban 
központi szerepet kell számukra 
biztosítani. Amikor az európai társadalmak 
a szélsőségesség, a radikalizálódás és a 
megosztottság terheivel szembesülnek, 
minden korábbinál lényegesebb, hogy 
előmozdítsuk, megerősítsük és megvédjük 
a jogérvényesülést, a jogokat és az európai 
értékeket: az emberi jogokat, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását, a 
szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Ez 
mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. Az új alap részeként a Jogok 
és értékek program az 1381/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel10 a 
2014–2020 közötti időszakra létrehozott 
Jogok, egyenlőség és polgárság programot, 

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is elő kell mozdítani és 
érvényesíteni kell, megosztani az uniós 
polgárok és az Unióban tartózkodó 
emberek között, és az európai kultúrákban 
központi szerepet kell számukra 
biztosítani. Amikor az európai társadalmak 
a szélsőségesség, a radikalizálódás és a 
megosztottság terheivel szembesülnek, 
minden korábbinál lényegesebb, hogy 
előmozdítsuk, megerősítsük és megvédjük 
a jogérvényesülést, az egyenlőséget, a 
jogokat és az európai értékeket: az emberi 
jogokat, az emberi méltóság tiszteletben 
tartását, a szabadságot, a demokráciát, a 
nők és férfiak közötti egyenlőséget, a 
jogállamiság elvét és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvét. Ez 
mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. Az új alap részeként a Jogok 
és értékek program az 1381/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel10 a 
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valamint a 390/2014/EU rendelettel11 
létrehozott Európa a polgárokért programot 
egyesíti majd. A Jogérvényesülés program 
(a továbbiakban: a program) továbbra is a 
jog érvényesülésén alapuló, integrált 
európai térség és határon átnyúló 
együttműködés fejlesztését támogatja az 
1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel12 a 2014–2020 közötti 
időszakra létrehozott Jogérvényesülés 
program (a továbbiakban: az elődprogram) 
folytatásaként.

2014–2020 közötti időszakra létrehozott 
Jogok, egyenlőség és polgárság programot, 
valamint a 390/2014/EU rendelettel11 
létrehozott Európa a polgárokért programot 
egyesíti majd. A Jogérvényesülés program 
(a továbbiakban: a program) továbbra is a 
jog érvényesülésén alapuló, integrált 
európai térség és határon átnyúló 
együttműködés fejlesztését támogatja az 
1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel12 a 2014–2020 közötti 
időszakra létrehozott Jogérvényesülés 
program (a továbbiakban: az elődprogram) 
folytatásaként.

__________________ __________________

 10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

11 A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 
április 14.) a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó „Európa a 
polgárokért” program létrehozásáról 
(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.).

11 A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 
április 14.) a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó „Európa a 
polgárokért” program létrehozásáról 
(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 
Értékek Alap, valamint két mögöttes 
programja elsősorban a közös 
értékeinkhez, jogainkhoz és gazdag 
sokszínűségünkhöz azok életben 
tartásával és élénkítésével hozzájáruló 

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 
Értékek Alap, valamint két mögöttes 
programja elsősorban a közös 
értékeinkhez, jogainkhoz és gazdag 
sokféleségünkhöz azok fenntartásával és 
élénkítésével hozzájáruló személyekre és 
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személyekre és szervezetekre összpontosít. 
A végső cél a jogokra épülő, egyenlő, 
inkluzív és demokratikus társadalmaink 
gazdagítása és fenntartása. Ez magában 
foglal egy virágzó civil társadalmat, az 
emberek demokratikus, civil és társadalmi 
részvételének bátorítását, valamint a közös 
történelmünkön és emlékezetünkön alapuló 
európai társadalom gazdag 
sokszínűségének előmozdítását. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke 
szerint az intézmények a megfelelő 
eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és 
az érdekképviseleti szervezetek az Unió 
bármely tevékenységéről véleményt 
nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 
megvitathassák.

szervezetekre összpontosít. A végső cél a 
jogokra épülő, egyenlő, inkluzív és 
demokratikus társadalmaink gazdagítása és 
fenntartása. Ez magában foglal egy virágzó 
civil társadalmat, az emberek 
demokratikus, civil és társadalmi 
részvételének bátorítását, valamint a közös 
történelmünkön és emlékezetünkön alapuló 
európai társadalom gazdag 
sokszínűségének előmozdítását. A nemek 
közötti egyenlőség javításához 
elengedhetetlen egy erős és független 
nőjogi és LMBTI mozgalom. Alapvető 
értékeivel összhangban kulcsfontosságú 
az EU számára, hogy megfelelő 
támogatást nyújtson ezeknek a 
szervezeteknek, alulról építkező 
csoportoknak és jogvédőknek, gondolva 
különösen a kihívást jelentő környezetben 
dolgozókra. Az Európai Unióról szóló 
szerződés 11. cikke szerint az intézmények 
a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy 
a polgárok és az érdekképviseleti 
szervezetek az Unió bármely 
tevékenységéről véleményt 
nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 
megvitathassák.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) egy, a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megteremtéséről rendelkezik, amelyben 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a 
tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi 
hagyományait. Ezért az Unió 
intézkedéseket fogadhat el a polgári és 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés kialakítása céljából, 
valamint a bűnmegelőzés terén tett 
tagállami intézkedések előmozdítása és 

(4) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) egy, a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megteremtéséről rendelkezik, amelyben 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a 
tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi 
hagyományait. Ezért az Unió 
intézkedéseket fogadhat el a polgári és 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés kialakítása céljából, 
valamint a bűnmegelőzés és az áldozatok 
védelme terén tett tagállami intézkedések 
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támogatása érdekében. A jog 
érvényesülésén alapuló európai térség 
továbbfejlesztése során biztosítani kell az 
alapvető jogok, valamint közös alapelvek 
és értékek tiszteletben tartását, ideértve 
például a megkülönböztetés tilalmát, a 
nemek közötti egyenlőséget, az 
igazságszolgáltatáshoz mindenki számára 
biztosított tényleges jogot, a jogállamiságot 
és a jól működő, független 
igazságszolgáltatási rendszert.

előmozdítása és támogatása érdekében a 
nemi vonatkozások megfelelő 
figyelembevétele mellett. A jog 
érvényesülésén alapuló európai térség 
továbbfejlesztése során biztosítani kell az 
alapvető jogok, valamint közös alapelvek 
és értékek tiszteletben tartását, ideértve 
például a megkülönböztetés tilalmát, a 
szolidaritást, a nemek közötti 
egyenlőséget, nemtől, faji vagy etnikai 
származástól, vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól vagy szexuális irányultságtól 
független egyenlő bánásmódot, a 
sérülékeny csoportok védelmét, az 
igazságszolgáltatáshoz mindenki számára 
biztosított, a nemi szempontokat 
figyelembe vevő tényleges jogot, a jog 
előtti egyenlőséget, a jogállamiságot és a 
jól működő, független igazságszolgáltatási 
rendszert.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A finanszírozás továbbra is a 
Szerződések által meghatározott 
ambiciózus célok sikeres megvalósításának 
egyik legfontosabb eszköze. E 
célkitűzéseket többek között egy rugalmas 
és hatékony Jogérvényesülés program 
létrehozása révén kell megvalósítani, 
amelynek elő kell segítenie e célok 
tervezését és végrehajtását.

(5) A finanszírozás továbbra is a 
Szerződések által meghatározott 
ambiciózus célok sikeres megvalósításának 
egyik legfontosabb eszköze. E 
célkitűzéseket többek között egy rugalmas 
és hatékony Jogérvényesülés program 
létrehozása révén kell megvalósítani, 
amelynek elő kell segítenie e célok 
tervezését és végrehajtását. A programnak 
támogatnia kell a nőjogi szervezetek és az 
emberijogvédők munkáját az EU-ban és 
világszerte, illetve ki kell állnia a 
jogállamiság és azon kezdeményezések 
mellett, amelyek ellensúlyozni próbálják a 
független civil társadalom egyre csökkenő 
mozgásterét. Megfelelően figyelembe kell 
venni azon kis- és közepes méretű civil 
társadalmi szervezetek sajátos helyzetét, 
amelyeknek alaptevékenységük és 
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strukturális kiadásaik fedezéséhez 
többéves működési támogatásra, és nem 
célzott , rövid távú és projektalapú 
finanszírozásra van szükségük.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) A program célja, hogy növelje a 
források rugalmasságát és 
hozzáférhetőségét, és ugyanolyan 
finanszírozási lehetőségeket és feltételeket 
biztosítson a civil társadalmi szervezetek 
számára, mint az EU-n kívüli 
országokban.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) A nemi szempontok beépítését az 
igazságszolgáltatási rendszerekbe az 
európai igazságügyi térség elmélyítését 
szolgáló fontos célnak kell tekinteni. Az 
igazságszolgáltatási rendszerben jelen 
levő interszekcionális megkülönböztetés 
még mindig a nők igazságszolgáltatáshoz 
való egyenlő jogának egyik legfőbb 
akadályát képezi. A programnak ezért 
aktívan elő kell segítenie 
megkülönböztetés minden formájának, 
továbbá a kisebbségek, a fogyatékkal élők, 
a bevándorlók, menedékkérők, idősek, a 
távoli területeken élők és minden olyan 
kiszolgáltatott csoport előtti összes korlát 
felszámolását, amelyek korlátozottnak 
érzik az igazságszolgáltatáshoz való 
jogukat, és támogatnia kell az 
áldozatbarát és a nemi szempontokat 
figyelembe vevő eljárásokat és 
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határozatokat az igazságügyi 
rendszerekben;

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésének 
h) pontja, valamint a 82. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja értelmében az Unió 
támogatja a bírák, ügyészek és az 
igazságügyi alkalmazottak képzését az 
ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapuló polgári és 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés javításának eszközeként. 
Az igazságügyi szakemberek képzése 
fontos eszközt jelent abban, hogy közös 
értelmezés jöjjön létre a jogállamiság 
érvényesítésének legmegfelelőbb módjáról, 
továbbá hozzájárul a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség kiépítéséhez azáltal, 
hogy közös igazságügyi kultúrát teremt a 
tagállami igazságügyi szakemberek között. 
Alapvetően fontos a jog helyes és egységes 
alkalmazásának elősegítése az Unióban, 
valamint a határon átnyúló eljárásokban az 
igazságügyi szakemberek közötti 
kölcsönös bizalom biztosítása. A program 
által támogatott képzési tevékenységeknek 
a képzési szükségletek egyértelmű 
felmérésein kell alapulniuk, magas szintű 
képzési módszertant kell alkalmazniuk, ki 
kell terjedniük a különböző tagállamok 
igazságügyi szakembereit összegyűjtő 
határon átnyúló eseményekre, aktív 
tanulást és hálózatépítési elemeket kell 
magukban foglalniuk, valamint 
fenntarthatóaknak kell lenniük.

(8) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésének 
h) pontja, valamint a 82. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja értelmében az Unió 
támogatja a bírák, ügyészek és az 
igazságügyi alkalmazottak képzését az 
ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapuló polgári és 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés javításának eszközeként. 
Az igazságügyi szakemberek képzése 
fontos eszközt jelent abban, hogy közös 
értelmezés jöjjön létre a jogállamiság és az 
alapvető jogok érvényesítésének 
legmegfelelőbb módjáról, valamint az 
egyenlőségre vonatkozó uniós szabályozás 
gyakorlati alkalmazására vonatkozó 
ismeretek terjesztésében, továbbá 
hozzájárul a jog érvényesülésén alapuló 
európai térség kiépítéséhez azáltal, hogy 
közös igazságügyi kultúrát teremt a 
tagállami igazságügyi szakemberek között. 
Alapvetően fontos a jog helyes és egységes 
alkalmazásának elősegítése az Unióban, 
valamint a határon átnyúló eljárásokban az 
igazságügyi szakemberek közötti 
kölcsönös bizalom biztosítása. A program 
által támogatott képzési tevékenységeknek 
a képzési szükségletek egyértelmű 
felmérésein kell alapulniuk, magas szintű 
képzési módszertant kell alkalmazniuk, ki 
kell terjedniük a különböző tagállamok 
igazságügyi szakembereit összegyűjtő 
határon átnyúló eseményekre, aktív 
tanulást és hálózatépítési elemeket kell 
magukban foglalniuk, valamint 
fenntarthatóaknak kell lenniük. A bírák, 
rendőrök és ügyészek számára elérhetővé 
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kell tenni a kifejezetten a nemi 
szempontokkal foglalkozó képzéseket 
annak biztosítására, hogy az 
emberkereskedelem, az egyéb nemi alapú 
erőszak és más bűncselekmények 
áldozatait megfelelően védjék, azonosítsák 
és tiszteljék, továbbá az igazságügyi 
rendszerek közötti együttműködés és 
bevált gyakorlatok előmozdítására 
áldozatbarát és a nemi szempontokat 
figyelembe vevő eljárásokkal;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a) Az Európa Tanács a nőkkel 
szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak 
elleni küzdelemről és azok megelőzéséről 
szóló egyezményének a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködéssel 
kapcsolatos kérdések tekintetében az 
Európai Unió nevében történő aláírásáról 
szóló 2017. május 11-i (EU) 2017/865 
tanácsi határozat értelmében a 
programnak támogatnia kell a bírák és az 
igazságügyi alkalmazottak képzését az 
egyezményre vonatkozó ismeretek 
terjesztése és gyakorlati alkalmazásának 
előmozdítása érdekében ezen alkalmazási 
körön belül a nők és lányok elleni erőszak 
áldozatainak jobb védelme érdekében az 
egész Unióban.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az igazságügyi képzésben 
különféle szereplők lehetnek érintettek, így 
például a tagállamok jogi, igazságügyi és 

(9) Az igazságügyi képzésben 
különféle szereplők lehetnek érintettek, így 
például a tagállamok jogi, igazságügyi és 
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közigazgatási hatóságai, a tudományos 
intézmények, az igazságügyi képzésért 
felelős nemzeti szervek, az európai szintű 
képzési szervezetek vagy hálózatok, illetve 
az uniós jogra szakosodott bírósági 
koordinátorok hálózatai. A bírák és 
ügyészek képzése területén valamilyen 
általános európai érdekű cél elérésére 
törekvő szerveknek és szervezeteknek – 
ilyen például az Európai Igazságügyi 
Képzési Hálózat (EJTN), az Európai Jogi 
Akadémia (ERA), az Igazságszolgáltatási 
Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ), az 
Európai Unió Államtanácsainak és 
Legfelső Közigazgatási Bíróságainak 
Szövetsége (ACA-Europe), az Európai 
Unió Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek 
Hálózata (RPCSJUE) és az Európai 
Közigazgatási Intézet (EIPA) – továbbra is 
szerepet kell játszaniuk a bíráknak, 
ügyészeknek és igazságügyi 
alkalmazottaknak szóló, valóban európai 
vonatkozású képzési programok 
előmozdításában, és ennélfogva a Bizottság 
által e rendelet alapján elfogadott éves 
munkaprogramokban meghatározott 
eljárásokkal és kritériumokkal összhangban 
megfelelő pénzügyi támogatás nyújtható 
számukra.

közigazgatási hatóságai, a tudományos 
intézmények, az igazságügyi képzésért 
felelős nemzeti szervek, az európai szintű 
képzési szervezetek vagy hálózatok, illetve 
az uniós jogra szakosodott bírósági 
koordinátorok és az esélyegyenlőséggel 
foglalkozó szervek hálózatai. Támogatni 
kell a bírák és egészségügyi szakemberek 
közötti horizontális együttműködést annak 
érdekében, hogy a bírák és az 
igazságügyialkalmazottak számára 
biztosítani lehessen a szükséges képzést a 
nemi alapú és a nők elleni erőszakkal 
foglalkozó ügyeket illetően. A bírák és 
ügyészek képzése területén valamilyen 
általános európai érdekű cél elérésére 
törekvő szerveknek és szervezeteknek – 
ilyen például az Európai Igazságügyi 
Képzési Hálózat (EJTN), az Európai Jogi 
Akadémia (ERA), az Igazságszolgáltatási 
Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ), az 
Európai Unió Államtanácsainak és 
Legfelső Közigazgatási Bíróságainak 
Szövetsége (ACA-Europe), az Európai 
Unió Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek 
Hálózata (RPCSJUE) és az Európai 
Közigazgatási Intézet (EIPA) – továbbra is 
szerepet kell játszaniuk a bíráknak, 
ügyészeknek és igazságügyi 
alkalmazottaknak szóló, valóban európai 
vonatkozású képzési programok 
előmozdításában, és ennélfogva a Bizottság 
által e rendelet alapján elfogadott éves 
munkaprogramokban meghatározott 
eljárásokkal és kritériumokkal összhangban 
megfelelő pénzügyi támogatás nyújtható 
számukra. Figyelembe véve, hogy a női 
bírák alulreprezentáltak a legfontosabb 
beosztásokban, a női bírákat, ügyészeket 
és egyéb jogi szakembereket ösztönözni 
kell a képzési tevékenységekben való 
részvételre.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A programnak támogatnia kell az 
igazságügyi képzésben kulcsfontosságú 
szerepet betöltő EJTN éves 
munkaprogramját. Az EJTN különleges 
helyzetben van, mivel ez az egyetlen olyan 
uniós szintű hálózat, amely a tagállamok 
igazságügyi képzési szerveit fogja össze. 
Egyedülállóan alkalmas arra, hogy az 
összes tagállamra kiterjedő cseréket 
szervezzen az új és tapasztalt bírák és 
ügyészek számára, valamint koordinálja a 
nemzetközi igazságügyi szervek által az 
uniós jogra vonatkozó képzések szervezése 
és a bevált képzési gyakorlatok ösztönzése 
terén végzett munkát. Az EJTN továbbá 
uniós szinten, költséghatékony módon 
szervezett, kiváló minőségű képzéseket is 
biztosít. Ezen túlmenően a tagjelölt 
országok igazságügyi képzési szerveit is 
magában foglalja, megfigyelő tagokként.

(A magyar változatot nem érinti.)          

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10 a) A programnak támogatnia kell 
továbbá a bevált gyakorlatok kifejezetten 
nemi alapú erőszakkal foglalkozó 
bíróságok közötti cseréjét, valamint a 
közös erőforrások és a bíráknak, az 
államügyészeknek, ügyvédeknek, 
rendőröknek és a nemi alapú erőszak 
áldozataival kapcsolatba kerülő más 
szakembereknek szóló, nemi alapú 
erőszakkal foglalkozó képzési anyagok 
cseréjét;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az EUMSZ 67. cikkének 
megfelelően az Unió a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget alkot, amelyben 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat és 
amelyben az igazságszolgáltatáshoz való 
jog kulcsfontosságú. Az 
igazságszolgáltatáshoz való jog hatékony 
érvényesülésének megkönnyítése 
érdekében, valamint a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség megfelelő működéséhez 
elengedhetetlen kölcsönös bizalom 
előmozdítása céljával, alapvető fontosságú, 
hogy az igazságügyi hatóságoktól és jogi 
szakemberekről eltérő egyéb hatóságok, 
továbbá az e célokhoz hozzájáruló 
társadalmi szervezetek tevékenységére is 
kiterjedjen a pénzügyi támogatás.

(14) Az EUMSZ 67. cikkének 
megfelelően az Unió a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget alkot, amelyben 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat és 
amelyben az igazságszolgáltatáshoz való 
jog kulcsfontosságú. Az 
igazságszolgáltatáshoz való jog hatékony 
érvényesülésének megkönnyítése és a 
bűncselekmények áldozatainak védelme 
érdekében, valamint a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség megfelelő működéséhez 
elengedhetetlen kölcsönös bizalom 
előmozdítása céljával, alapvető fontosságú, 
hogy az igazságügyi hatóságoktól és jogi 
szakemberekről eltérő egyéb hatóságok, 
továbbá az e célokhoz hozzájáruló 
társadalmi szervezetek tevékenységére is 
kiterjedjen a pénzügyi támogatás.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az EUMSZ 8. és 10. cikke alapján 
a programnak valamennyi 
tevékenységében támogatnia kell a nemek 
közötti egyenlőséggel és a 
megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos 
célkitűzések érvényesítését is.

(15) Az EUMSZ 8. és 10. cikke alapján 
a programnak horizontális megközelítést 
kell kialakítania a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésével, a 
jogegyenlőséggel és a megkülönböztetés 
tilalmával kapcsolatos célkitűzések 
támogatására valamennyi 
tevékenységében. Rendszeres nyomon 
követésre és értékelésre van szükség 
annak felmérése céljából, hogy milyen 
módon foglalkoznak a nemek közötti 
egyenlőséggel és a megkülönböztetés 
tilalmával a program tevékenységei során.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a jog 
érvényesülésén alapuló európai térség 
létrehozásához, a határon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
koherens és következetes alkalmazásához. 
A finanszírozási tevékenységeknek hozzá 
kell járulniuk az uniós értékekről, a 
jogállamiságról létrejött közös 
megállapodáshoz, az uniós jog és 
szakpolitikák jobb ismeretéhez, az 
igazságügyi együttműködési eszközök 
valamennyi érdekelt általi használata terén 
a know-how és a bevált módszerek 
megosztásához, valamint a zökkenőmentes 
és hatékony határon átnyúló 
együttműködést megerősítő interoperábilis 
digitális megoldások elterjedéséhez, és 
szilárd elemzési alapot kell biztosítaniuk az 
uniós jog és szakpolitikák kidolgozásához, 
végrehajtásához és megfelelő átültetéséhez. 
Az uniós beavatkozás lehetővé teszi, hogy 
az említett intézkedéseket Unió-szerte 
következetesen, és a méretgazdaságosság 
kihasználásával hajtsák végre. Ezenfelül az 
Unió a tagállamokhoz képest kedvezőbb 
helyzetben van a határokon átnyúló 
helyzetek kezeléséhez, és ahhoz, hogy 
európai fórumot biztosítson az egymástól 
való tanuláshoz.

(16) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a jog 
érvényesülésén alapuló európai térség 
létrehozásához, a határon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
gyakorlati, koherens és következetes 
alkalmazásával kapcsolatos tudatosság 
növeléséhez, különös tekintettel a 
jogegyenlőséggel kapcsolatos uniós jogra, 
továbbá az uniós áldozatvédelmi eszközök, 
és különösen a bűncselekmények 
áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról, valamint a 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározat és az európai 
védelmi határozatról szóló, 2011. 
december 13-i 2011/99/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 
2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a polgári ügyekben hozott 
védelmi intézkedések kölcsönös 
elismeréséről szóló 606/2013 rendelet és 
az emberkereskedelem megelőzéséről és 
az ellene folytatott küzdelemről, valamint 
az áldozatok védelméről szóló, 2011. 
április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv jobb végrehajtására és 
összehangolására. A finanszírozási 
tevékenységeknek hozzá kell járulniuk az 
uniós értékekről, a jogállamiságról létrejött 
közös megállapodáshoz, az uniós jog és 
szakpolitikák jobb ismeretéhez, az 
igazságügyi együttműködési eszközök 
valamennyi érdekelt általi használata terén 
a know-how és a bevált módszerek 
megosztásához, valamint a zökkenőmentes 
és hatékony határon átnyúló 
együttműködést megerősítő interoperábilis 
digitális megoldások elterjedéséhez, és 
szilárd elemzési alapot kell biztosítaniuk az 
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uniós jog és szakpolitikák kidolgozásához, 
végrehajtásához és megfelelő átültetéséhez. 
Az uniós beavatkozás lehetővé teszi, hogy 
az említett intézkedéseket Unió-szerte 
következetesen és a méretgazdaságosság 
kihasználásával hajtsák végre. Ezenfelül az 
Unió a tagállamokhoz képest kedvezőbb 
helyzetben van a határokon átnyúló 
helyzetek kezeléséhez, és ahhoz, hogy 
európai fórumot biztosítson az egymástól 
való tanuláshoz.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az EU igazságszolgáltatási 
rendszere nem biztosít megfelelő 
igazságszolgáltatást és védelmet a nők és 
lányok számára, következésképpen a nemi 
alapú erőszak áldozatai nem kapják meg a 
szükséges támogatást. Ide tartozik a 
védelem és támogatás hiánya is a 
szexkereskedelem áldozatai, a menekült és 
migráns nők, LMBTIQ-személyek és a 
fogyatékkal élő személyek tekintetében.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a polgári és büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés 
megkönnyítése és támogatása, valamint a 
jogállamiság előmozdítása többek között a 
nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek és 
a határozatok végrehajtása 
hatékonyságának javítására irányuló 
erőfeszítések támogatásával;

a) a polgári és büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés 
megkönnyítése és támogatása, valamint a 
jogállamiság és az alapvető jogok 
előmozdítása többek között a nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerek és a 
határozatok végrehajtása hatékonyságának 
javítására irányuló erőfeszítések 
támogatásával, valamint az áldozatok 
védelmének előmozdítása a nemi 
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szempontok figyelembevétele mellett;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az egyenlő jogok és a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés tilalmának támogatása 
és előmozdítása, a nőgyűlölet, a 
rasszizmus, az idegengyűlölet és a 
homofóbia elleni küzdelem, valamint a 
fogyatékkal élő személyek és a gyermekek 
jogainak erősítése;

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az igazságügyi képzés támogatása 
és ösztönzése azzal a céllal, hogy közös 
jogi, bírósági és jogállamisági kultúrát 
mozdítson elő;

b) a nemi szempontokat figyelembe 
vevő és áldozatorientált igazságügyi 
képzés támogatása és ösztönzése azzal a 
céllal, hogy közös jogi, bírósági és 
jogállamisági kultúrát mozdítson elő, 
amely figyelembe veszi a nemi vonzatokat 
és a jogegyenlőségre vonatkozó uniós 
jogszabályokat is; 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nők és lányok 
igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének biztosítása és megerősítése 
a nemi alapú erőszak eseteiben, az 
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Isztambuli Egyezmény megerősítésével és 
a nemi alapú erőszak elleni átfogó uniós 
szabályozás elfogadásával;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megkönnyítse mindenki számára az 
igazságszolgáltatáshoz való hatékony 
hozzáférést és a hatékony jogorvoslatokat, 
többek között ezek elektronikus úton 
történő elérésével, azáltal, hogy hatékony 
polgári és büntetőeljárásokat ösztönöz, 
tovább előmozdítja és támogatja a 
bűncselekmények áldozatainak jogait, 
valamint a büntetőeljárásban a 
gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogait.

c) megkönnyítse mindenki számára az 
igazságszolgáltatáshoz való hatékony, 
egyenlő és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést és a hatékony jogorvoslatokat, 
többek között ezek elektronikus úton 
történő elérésével, azáltal, hogy hatékony 
polgári és büntetőeljárásokat ösztönöz, 
tovább előmozdítja és támogatja a 
bűncselekmények áldozatainak – 
elsősorban a nők és gyermekek – jogait, 
valamint a büntetőeljárásban a 
gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogait.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához kapcsolódó 
tevékenységekre elkülönített 
költségkeretet évente fel kell tüntetni egy 
önálló költségvetési előirányzatban;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
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A nemek közti egyenlőség és a gyermekek 
jogai szempontjának érvényesítése

A program valamennyi tevékenységének 
végrehajtása során törekszik arra, hogy 
előmozdítsa a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget. A programnak emellett a 
Charta 51. cikkével összhangban és az ott 
meghatározott korlátokon belül 
tiszteletben kell tartania a Charta 21. 
cikkében felsorolt indokokon alapuló 
megkülönböztetés tilalmát.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben meghatározott egyedi 
programcélkitűzések megvalósítása terén 
tett előrelépésekről történő jelentéstételhez 
használandó mutatókat a II. melléklet 
tartalmazza.

(1) A 3. cikkben meghatározott egyedi 
programcélkitűzések megvalósítása terén 
tett előrelépésekről történő jelentéstételhez 
használandó, nemre lebontott mutatókat a 
II. melléklet tartalmazza.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nyomon követés során azt is fel 
kell mérni, hogy a program 
tevékenységein keresztül milyen módon 
foglalkoztak a nemek közötti 
egyenlőséggel és a megkülönböztetés 
tilalmával.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 
arányos jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket – adott esetben nemek 
szerinti bontásban – hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 
arányos jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az értékeléseket időben el kell 
végezni ahhoz, hogy azok eredményei a 
döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek.

(1) Az értékeléseket időben el kell 
végezni ahhoz, hogy azok eredményei a 
döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek, a program 
keretében elvégzett tevékenységek 
végrehajtása, továbbá a 3. cikkben és az 5. 
cikkel (érvényesítés) összhangban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
elérése nyomon követhető legyen. Minden 
értékelésnek figyelembe kell vennie a 
nemi szempontokat, és tartalmaznia kell 
egy a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó külön fejezetet, amely 
részletesen elemzi a program nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához 
kapcsolódó tevékenységekre elkülönített 
költségkeretét.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi (4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.  A szakértői 
csoport, amelynek véleményét a Bizottság 
kikéri, kiegyensúlyozott nemi képviselettel 
kell, hogy rendelkezzen.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. tudatosságnövelés, 
információterjesztés az uniós szakpolitikák 
és az uniós jog ismeretének javítása 
érdekében, beleértve az anyagi és eljárási 
jogot, az igazságügyi együttműködési 
eszközöket, az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, valamint 
az összehasonlító jogot és az európai és 
nemzetközi normákat;

1. tudatosságnövelés, 
információterjesztés az uniós szakpolitikák 
és az uniós jog ismeretének javítása 
érdekében, beleértve az anyagi és eljárási 
jogot, az igazságügyi együttműködési 
eszközöket, az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, valamint 
az összehasonlító jogot és az európai és 
nemzetközi normákat; a civil társadalmi 
szervezetek tevékenységei, beleértve az 
érdekképviseletet, a pereskedést, a 
közvélemény mozgósítását és az oktatást, 
valamint az emberi jogokkal kapcsolatos 
szolgáltatások nyújtását; a helyi és 
nemzeti kérdésekkel foglalkozó helyi és 
nemzeti civil társadalmi szervezetek célzott 
támogatása.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A nemi szempontoknak az 
igazságszolgáltatási rendszer valamennyi 
szakaszába történő beépítésének és 
előmozdításának, valamint az 
igazságszolgáltatáshoz való, mindenki 
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számára egyenlő hozzáférés 
biztosításának legjobb módjaira vonatkozó 
bevált gyakorlatok cseréje. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. elemzési és monitoring 
tevékenységek25 a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség zavartalan 
működését akadályozó lehetséges 
akadályok megismerésének és 
megértésének, valamint az uniós jog és 
politikák tagállami végrehajtásának 
javítására;

3. elemzési és monitoring 
tevékenységek25 a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség zavartalan 
működését akadályozó lehetséges 
akadályok megismerésének és 
megértésének, valamint az uniós jog és 
politikák tagállami végrehajtásának 
javítására, különösen az egyenlő jogok és 
az igazságszolgáltatáshoz való 
megkülönböztetésmentes és mindenki 
számára elérhető hozzáférés terén az 
Unióban élő összes ember számára, 
jogállástól függetlenül;

__________________ __________________

tevékenységek például a következőkre 
terjednek ki: adatok és statisztikák 
gyűjtése; közös módszerek és adott esetben 
mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések; 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

tevékenységek például a következőkre 
terjednek ki: adatok és statisztikák 
gyűjtése; közös módszerek és adott esetben 
mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések; 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. az érdekelt felek képzése az uniós 
szakpolitikák és az uniós jog ismeretének 
javítása érdekében, beleértve többek között 
az anyagi és eljárási jogot, az uniós 

4. az érdekelt felek képzése az uniós 
szakpolitikák és az uniós jog ismeretének 
javítása érdekében, beleértve többek között 
az anyagi és eljárási jogot, a 
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igazságügyi együttműködési eszközök 
használatát, az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, a jogi 
szaknyelvet, valamint az összehasonlító 
jogot.

bűncselekmények áldozatainak jogaira, 
támogatására és védelmére vonatkozó 
uniós jogot, az uniós igazságügyi 
együttműködési eszközök használatát, az 
Európai Unió Bíróságának vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatát, a jogi szaknyelvet, 
valamint az összehasonlító jogot.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 a. Kifejezetten a nemi szempontokkal 
foglalkozó képzések bírák, ügyvédek, 
rendőrök és ügyészek számára a nemi 
alapú erőszakra és az áldozatbarát 
eljárásokra vonatkozóan, valamint a 
bevált gyakorlatok kifejezetten nemi alapú 
erőszakkal foglalkozó bíróságok közötti 
cseréje.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a kulcsfontosságú európai szintű 
hálózatok és az európai igazságügyi 
hálózatok – köztük az uniós jog által 
létrehozott hálózatok – kapacitásának 
fejlesztése az uniós jog hatékony 
alkalmazásának és érvényesítésének 
biztosítása, a program területén az uniós 
jog, a szakpolitikai célok és stratégiák 
előmozdítása és továbbfejlesztése, 
valamint a program által lefedett 
területeken tevékenykedő társadalmi 
szervezetek támogatása érdekében.

6. a kulcsfontosságú európai szintű 
hálózatok, nőjogi szervezetek és hálózatok, 
LMBTIQ-jogi szervezetek és az európai 
igazságügyi hálózatok – köztük az uniós 
jog által létrehozott hálózatok – 
kapacitásának fejlesztése az uniós jog 
hatékony alkalmazásának és 
érvényesítésének biztosítása, a program 
területén az uniós jog, a szakpolitikai célok 
és stratégiák előmozdítása és 
továbbfejlesztése, valamint a program által 
lefedett területeken tevékenykedő 
társadalmi szervezetek támogatása 
érdekében.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatási terhek és költségek 
csökkentése céljából a program 
ellenőrzésére a program általános és 
konkrét célkitűzései megvalósítási 
szintjének mérésére irányuló mutatók 
alapján kerül sor. Ezért az alábbi 
kulcsfontosságú mutatók tekintetében 
adatot kell gyűjteni:

Az igazgatási terhek és költségek 
csökkentése céljából a program 
ellenőrzésére a program általános és 
konkrét célkitűzései megvalósítási 
szintjének mérésére irányuló mutatók 
alapján kerül sor. Ezért adott esetben az 
alábbi kulcsfontosságú mutatók 
tekintetében nemre és életkorra lebontott 
adatokat kell gyűjteni.



PE628.459v03-00 24/25 AD\1174170EN.docx

EN

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím A Jogérvényesülés program.

Hivatkozások COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Illetékes bizottságok
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

JURI
14.6.2018

LIBE
14.6.2018

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

FEMM
14.6.2018

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Angelika Mlinar
14.9.2018

55. cikk - Közös bizottsági eljárás
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

       
5.7.2018

Vizsgálat a bizottságban 22.10.2018

Az elfogadás dátuma 27.11.2018

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

18
2
4

A zárószavazáson jelen lévő tagok Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. 
Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André Elissen, Iratxe García 
Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, 
João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest 
Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(200. cikk, (2) bekezdés)

Lynn Boylan



AD\1174170HU.docx 25/25 PE628.459v03-00

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

18 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Lynn Boylan, João Pimenta Lopes

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, 
Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

2 -

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

4 0

PPE Heinz K. Becker, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


