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Módosítás 1
Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének alkalmazása a 
költségvetési folyamatban, és a 
költségvetéseknek a nemek közti 
egyenlőség szempontjából való értékelése, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának beépítése a költségvetési 
folyamat valamennyi szintjén, továbbá az 
összes bevétel és kiadás szerkezetének 
átalakítása a nemek közti egyenlőség 
előmozdítása érdekében1;

törölve

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Módosítás 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének alkalmazása a 
költségvetési folyamatban, és a 
költségvetéseknek a nemek közti 
egyenlőség szempontjából való értékelése, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának beépítése a költségvetési 
folyamat valamennyi szintjén, továbbá az 
összes bevétel és kiadás szerkezetének 

B. mivel a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének alkalmazása a 
költségvetési folyamatban, és a 
költségvetéseknek a nemek közti 
egyenlőség szempontjából való értékelése, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának beépítése a költségvetési 
folyamat valamennyi szintjén, továbbá az 
összes bevétel és kiadás szerkezetének 
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átalakítása a nemek közti egyenlőség 
előmozdítása érdekében1;

átalakítása a nemek közti egyenlőség 
előmozdítása érdekében1; mivel a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek 
biztosítania kell a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésének 
elvét az Unió költségvetési és jogalkotási 
folyamatai során;

_________________ _________________
1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Módosítás 3
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetét 
(EIGE) azért hozták létre, hogy 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához és erősítse azt az EU-ban, 
többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek az összes lényeges uniós 
politikában és a kapcsolódó nemzeti 
politikákban történő érvényesítése, a nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem, valamint az uniós 
polgárok nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos tudatosságának növelése 
révén;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetét 
(EIGE) azért hozták létre, hogy 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához és erősítse azt az EU-ban, 
többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek az összes lényeges uniós 
politikában és a kapcsolódó nemzeti 
politikákban történő érvényesítése, a nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem, valamint az uniós 
polgárok nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos tudatosságának növelése 
révén;

1. emlékeztet arra, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetét 
(EIGE) azért hozták létre, hogy 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához és erősítse azt az EU-ban, 
többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek az összes uniós politikában 
és a kapcsolódó nemzeti politikákban 
történő érvényesítése, a nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem, valamint az uniós 
polgárok nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos tudatosságának növelése 
révén;

Or. en

Módosítás 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, üdvözli 
továbbá az EIGE hozzájárulását a Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos 
erőfeszítéseihez, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, a nemek 
közötti bérszakadék és a nyugdíjak terén a 
nemek között fennálló egyenlőtlenség, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés, a nők 
elleni erőszakkal szembeni küzdelem, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő parlamenti 
eszköz kidolgozása terén;

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, üdvözli 
továbbá az EIGE hozzájárulását a Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos 
erőfeszítéseihez, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, a nemek 
közötti bérszakadék és a nyugdíjak terén a 
nemek között fennálló egyenlőtlenség, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés, a nők 
elleni erőszakkal szembeni küzdelem, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő parlamenti 
eszköz kidolgozása terén; megjegyzi, hogy 
a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete értékes hozzájárulást tud nyújtani 
az Európai Parlament valamennyi 
bizottsága számára annak érdekében, 
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hogy horizontálisan jobban integrálják a 
nemi dimenziót az uniós szakpolitikai 
döntéshozatalba;

Or. en

Módosítás 6
Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, üdvözli 
továbbá az EIGE hozzájárulását a Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos 
erőfeszítéseihez, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, a nemek 
közötti bérszakadék és a nyugdíjak terén a 
nemek között fennálló egyenlőtlenség, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés, a nők 
elleni erőszakkal szembeni küzdelem, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő parlamenti 
eszköz kidolgozása terén;

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, és üdvözli az 
EIGE-nek a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság folyamatos erőfeszítéseihez való 
hozzájárulását, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, valamint a 
nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék 
terén;

Or. pl

Módosítás 7
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, üdvözli 
továbbá az EIGE hozzájárulását a Nőjogi 

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, üdvözli 
továbbá az EIGE hozzájárulását a Nőjogi 
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és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos 
erőfeszítéseihez, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, a nemek 
közötti bérszakadék és a nyugdíjak terén a 
nemek között fennálló egyenlőtlenség, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés, a nők 
elleni erőszakkal szembeni küzdelem, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő parlamenti 
eszköz kidolgozása terén;

és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos 
erőfeszítéseihez, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, a nemek 
közötti bérszakadék és a nyugdíjak terén a 
nemek között fennálló egyenlőtlenségek, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés, a nők 
elleni erőszakkal szembeni küzdelem, a 
nők egészsége, ideértve a szexuális és 
reprodukciós egészséget és jogokat is, a 
nők jogai, valamint a nemek közötti 
egyenlőség szempontját figyelembe vevő 
parlamenti eszköz kidolgozása terén;

Or. en

Módosítás 8
Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, üdvözli 
továbbá az EIGE hozzájárulását a Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos 
erőfeszítéseihez, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, a nemek 
közötti bérszakadék és a nyugdíjak terén a 
nemek között fennálló egyenlőtlenség, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés, a nők 
elleni erőszakkal szembeni küzdelem, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő parlamenti 
eszköz kidolgozása terén;

2. nyugtázza az EIGE és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közötti 
folyamatos együttműködést, valamint az 
EIGE hozzájárulását a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos 
erőfeszítéseihez, többek között a nemek 
közötti digitális szakadék, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly, a nők és 
férfiak közötti bérszakadék és a nyugdíjak 
terén a nemek között fennálló 
egyenlőtlenségek, a nők elleni erőszakkal 
szembeni küzdelem, valamint a nők jogait 
figyelembe vevő parlamenti eszköz 
kidolgozása terén;

Or. it

Módosítás 9
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Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a EIGE részvételének és az 
európai bel- és igazságügyi ügynökségek 
hálózatában betöltött közelmúltbeli 
elnökségének eredményeit, különösen a 
munkahelyi szexuális zaklatás elleni 
küzdelmet célzó fellépések előmozdítását2;

3. nyugtázza a EIGE részvételének és 
az európai bel- és igazságügyi 
ügynökségek hálózatában betöltött 
közelmúltbeli elnökségének eredményeit, 
különösen a munkahelyi szexuális 
zaklatás2 elleni küzdelmet célzó fellépések 
előmozdítását;

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

Or. it

Módosítás 10
Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. sajnálatát fejezi ki az EIGE és más 
ügynökségek szerződéseinek 
jogszerűségével és szabályszerűségével 
kapcsolatban az Európai Számvevőszék 
által megállapított visszatérő 
hiányosságok miatt, különösen amiatt, 
hogy sor került szerződések megkötésére 
az ajánlattevők kizárási kritériumaira 
vonatkozó megfelelő igazoló 
dokumentumok hiányában;

Or. it

Módosítás 11
Isabella Tovaglieri
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 b. felhívja az ügynökséget, hogy 
orvosolja ezeket az Európai Számvevőszék 
által az elmúlt években végzett 
ellenőrzések során már megállapított 
szabálytalanságokat, tekintettel az odaítélt 
szerződések teljesítéséből eredő jogi 
többletköltségek növekedésére is;

Or. it

Módosítás 12
Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. sajnálatát fejezi amiatt, hogy az 
EIGE és további hat ügynökség 
alkalmazott nyilvántartásba vett 
munkaerő-kölcsönző ügynökségek által 
biztosított ideiglenes munkavállalókat, de 
nem tartotta be az irányelvben és a 
vonatkozó nemzeti jogszabályokban 
meghatározott szabályokat, például az 
ideiglenes munkavállalók 
munkafeltételeire vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 13
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. tudomásul veszi, hogy az EIGE 
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előrelépést tett a külső értékelés (2015) 
egyes ajánlásait illetően, és üdvözli az 
ajánlásokkal foglalkozó cselekvési terv 
végrehajtására irányuló erőfeszítéseket, 
valamint felhívja az intézetet, hogy az 
irányítás és a hatékonyság javítása 
érdekében folytassa ezt a folyamatot;

Or. en

Módosítás 14
Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 b. felhívja az ügynökséget, hogy a 
költségvetési hatóságokkal együtt 
értékelje, hogy költséghatékony-e a 
személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
megfelelő személyzet helyett külső 
személyzet alkalmazása, és hogy tartsa be 
az alkalmazandó uniós és nemzeti jogi 
keretet;

Or. it

Módosítás 15
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja az EIGE munkáját, 
amely tanulmányok és kutatások révén 
lehetővé teszi, hogy a FEMM bizottság 
megkapja a munkája megfelelő 
elvégzéséhez elengedhetetlen kiváló 
minőségű, hivatalos adatokat;

6. támogatja az EIGE munkáját, 
amely tanulmányok és kutatások révén 
lehetővé teszi, hogy a FEMM bizottság, a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
megkapja a munkája megfelelő 
elvégzéséhez elengedhetetlen kiváló 
minőségű, hivatalos adatokat; rámutat 
arra, hogy az EIGE-nek nem csak a 
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Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal, 
hanem más parlamenti bizottságokkal is 
szorosan együtt kell működnie annak 
érdekében, hogy a szakpolitikákban és 
fellépésekben jobban érvényesíteni 
lehessen a nemek közötti egyenlőség 
szempontját (például más bizottságok 
számára képzések és adatok biztosítása 
révén);

Or. en

Módosítás 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja az EIGE munkáját, 
amely tanulmányok és kutatások révén 
lehetővé teszi, hogy a FEMM bizottság 
megkapja a munkája megfelelő 
elvégzéséhez elengedhetetlen kiváló 
minőségű, hivatalos adatokat;

6. határozottan támogatja az EIGE 
munkáját, amely tanulmányok és kutatások 
révén lehetővé teszi, hogy a FEMM 
bizottság megkapja a munkája megfelelő 
elvégzéséhez elengedhetetlen kiváló 
minőségű, hivatalos és objektív adatokat;

Or. en

Módosítás 17
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8 a. üdvözli az EIGE által 2018-ban 
elért eredményeket, és kéri, hogy 2019-től 
évente frissítsék a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó 2017. évi mutatót 
(a továbbiakban: mutató); kéri több 
módszertani eszköz kidolgozását a nemek 
közötti egyenlőség valamennyi 
szakpolitikában és fellépésben való 
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érvényesítésének jobb biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8 b. kitart amellett, hogy az EIGE mint 
az Európai Unió nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szakértői 
központja fontos szerepet játszik az 
isztambuli egyezmény végrehajtásának 
figyelemmel kísérésében;

Or. en

Módosítás 19
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9 a. aggodalmának ad hangot a 
korábbi kölcsönzött munkavállalók 
követelései, valamint a Vilnius Városi 
Kerületi Bíróság és a Vilniusi Regionális 
Bíróság ítélete miatt; egyértelmű felvételi 
eljárás alkalmazására szólít fel, és kéri a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetét, hogy hozzon intézkedéseket a 
helyzet megoldására;

Or. en

Módosítás 20



AM\1193869HU.docx 13/13 PE643.135v02-00

HU

Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9 b. kéri, hogy biztosítsanak további 
finanszírozást az EIGE számára a 
személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
állománya számának növelése és 
minőségének javítása érdekében (váltsák 
fel az ideiglenes szerződéseket a 
személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
szerződésekkel); és elítéli azokat a 
költségvetési megszorítások állandó 
kockázatával és az emberi erőforrások 
hiányával jellemezhető körülményeket, 
amelyek között az EIGE-nek dolgoznia 
kell1; 
____________
1Az előző észrevétel alapján (a kölcsönzött 
ideiglenes munkavállalókkal szemben 
tanúsított egyenlőtlen bánásmód kérdése, 
különösen a bérek és a munkavállalói 
jogok tekintetében)

Or. en


