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Tisztelt Elnök Asszony!

A fent említett eljárás keretében a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság azt a feladatot kapta, 
hogy nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 2019. november 6-i ülésén a bizottság 
úgy határozott, hogy e levél formájában nyilvánít véleményt.

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság az említett ülésén1 megvizsgálta a kérdést, és úgy 
határozott, hogy felkéri az Emberi Jogi Albizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az általa 
elfogadandó állásfoglalási indítványba foglalja bele az alábbi javaslatokat.

Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Evelyn Regner

1 A zárószavazáson jelen voltak: Evelyn Regner (elnök), Gwendoline Delbos-Corfield (alelnök), Christine 
Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, 
Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Járóka Lívia, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi Long, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana Riba i 
Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (rendes tagok), 
Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou (póttagok), Anne-Sophie 
Pelletier (az eljárási szabályzat 209. cikkének (7) bekezdése értelmében)
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JAVASLATOK

1. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési terv 
(GAP II) az EU egyik alapvető eszköze a nemek közötti egyenlőség harmadik 
országokban történő javításához; felhívja a Bizottságot, hogy a cselekvési terv lejártát 
követően értékelje annak átfogó hatását, figyelembe véve a Parlament „A nemek közötti 
egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés 
keretében” című cselekvési terv megújításáról szóló, 2015. október 8-i állásfoglalását,  
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 állásfoglalását,  és követve 
az azokban foglalt ajánlásokat, annak érdekében, hogy elkészítse a GAP III-at, konkrét, 
a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésre vonatkozó 
ambiciózus célokkal, a nemek közötti egyenlőségről szóló közleményként; ezzel 
összefüggésben emlékeztet a nemzetközi partnerségekért felelős biztosjelölt, Jutta 
Urpilainen 2019. október 1-jei, európai parlamenti meghallgatásán a GAP III 
elindítására vonatkozóan tett kötelezettségvállalására, amelyben kiemelte a nemzetközi 
partnerségekben a GAP kiemelkedő hatását a nemek közötti egyenlőség elérése 
tekintetében;

2. felhívja a figyelmet az Európai Unió Szerződésben foglalt kötelezettségére, miszerint 
elő kell mozdítania a nemek közötti egyenlőséget, és valamennyi fellépésében – többek 
között a külső fellépések terén is – biztosítania kell a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós 
cselekvési tervről szóló 2018. évi végrehajtási jelentés úgy értékelte, hogy a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésének, valamint az egyedi intézkedéseknek és 
fellépéseknek az ötvözésével jelentős előrelépés történt, továbbá üdvözli azt a 
gyakorlatot, hogy a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget beépítik az emberi jogi 
párbeszédekbe, valamint azt a konkrét erőfeszítést, hogy a nemek közötti egyenlőséget 
integrálják a közös biztonság- és védelempolitikába; felszólít a globális 
kezdeményezések, a megfelelő finanszírozás és a rendszerszintű megközelítés 
alkalmazására a nemi szempontok külső politikákban és fellépésekben történő 
érvényesítését illetően, különösen a kereskedelem, a foglalkoztatás, az oktatás, a 
konfliktuskezelés és a békeépítés, az éghajlatpolitika és a környezetvédelem, a 
mezőgazdaság, a szegénység felszámolása, az emberkereskedelem, a migráció és a 
költségvetés-tervezés terén; hangsúlyozza, hogy az uniós küldöttségeknek meg kell 
erősíteniük a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos koordinációs szerepüket, többek 
között a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó kapcsolattartó pontok létrehozása 
révén, ott, ahol még nem hoztak létre ilyeneket, valamint az EKSZ a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó harmadik országbeli főtanácsadója révén, azáltal, hogy külön 
költségvetést biztosítanak ezekre a célokra és a nemek szerinti lebontott adatok 
segítségével végeznek nemi szempontú elemzéseket;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete 
a világban” című 2018. évi éves jelentése nem ismeri el kifejezetten, hogy globális 
szinten egyre nagyobb mértékben hátráltatják a nők jogainak érvényesülését, különösen 
a szexuális és reprodukciós egészség és jogok tekintetében, és aggodalmát fejezi ki 
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amiatt, hogy a Bizottság semmilyen stratégiát nem terjesztett elő e jelenség leküzdésére; 
hangsúlyozza, hogy az EU külső tevékenységének, többek között fejlesztési 
politikájának is elő kell segítenie az egészséggel kapcsolatos fenntartható fejlődési 
célok elérését; határozottan elítéli az „általános tilalmi szabály” Trump-kormányzat 
általi visszaállítását és kiterjesztését, valamint annak a nők és lányok az alapvető emberi 
jogok közé tartozó, átfogó egészségügyi, szexuális és reprodukciós jogokhoz való 
hozzáférésére gyakorolt káros hatását, továbbá ismételten felhívja az EU-t és 
tagállamait, hogy alaposan vizsgálják meg és vegyék fontolóra az e fellépést követően e 
területen keletkezett finanszírozási hiány megszüntetését;

4. hangsúlyozza a nők elleni erőszak riasztó mértékű növekedését, és további fellépésre 
szólít fel annak érdekében, hogy Európa-szerte erősítsék meg és hajtsák végre az 
isztambuli egyezményt; felhívja az uniós küldöttségeket, hogy az országspecifikus 
ajánlások kidolgozása során vegyék figyelembe a nők elleni erőszakra vonatkozó 
adatokat, és mozdítsák elő az áldozatok védelmét és támogatását szolgáló 
mechanizmusok kialakítását; felhívja az EKSZ-t, hogy javítsa az LMBTI-személyekre 
vonatkozó uniós iránymutatások végrehajtását;

5. határozottan üdvözli az EU és az ENSZ globális Reflektorfény kezdeményezésének 
folytatását, valamint azon projektek végrehajtását, amelyek célja világszerte a nők és 
lányok elleni erőszak felszámolása a nemi alapú erőszak és az olyan káros gyakorlatok 
felszámolásával, mint a női nemi szervek megcsonkítása, a korai és kényszerházasság, 
valamint az emberkereskedelem; elismeri azonban, hogy a széles körű, széles körben 
elterjedt és mélyen gyökerező erőszak, valamint a káros gyakorlatok nem kezelhetők 
kizárólag projektalapon, és felszólít arra, hogy dolgozzanak ki szisztematikus és átfogó 
cselekvési tervet a fiúk és a férfiak bevonására, kezeljék a nemi normák és sztereotípiák 
kérdését, továbbá hogy a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetéséről szóló ENSZ-egyezmény által előírtaknak megfelelően törekedjenek a 
változások valamennyi ágazatban és globális szinten történő előidézésére;

6. felhívja az új biztosi testületet, hogy az egyenlőségért felelős biztos, a nemzetközi 
partnerségekért felelős biztos és a főképviselő útmutatása mellett biztosítsa a szoros 
együttműködést és koherenciát a nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése terén, sürgeti az EU-t, hogy rendszerszintűen nyújtson 
támogatást a nők jogaival foglalkozó helyi szervezetek, valamint a nőjogi jogvédők 
számára, továbbá hogy biztosítson védelmet a nők és az LMBTI-személyek jogait védő 
jogvédők számára, akik biztonsága veszélybe kerülhet országukban.


