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Szóbeli választ igénylő kérdés  O-000015/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Evelyn Regner
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
Tomas Tobé
a Fejlesztési Bizottság nevében

Tárgy: A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (ICPD25) – nairobi 
csúcstalálkozó

2019. november 12. és 14. között a Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának és 
Fejlesztési Bizottságának közös eseti küldöttsége részt vett a kairói nemzetközi népesedési és 
fejlesztési konferencia (ICPD) 25. évfordulóját ünneplő nairobi csúcstalálkozón. Bár a kairói 
csúcstalálkozó óta a világ számos részén – többek között az Európai Unióban – számos előrelépés 
történt, még mindig hosszú utat kell megtenni annak biztosítása felé, hogy a nők és a lányok teljes 
mértékben élvezhessék alapvető jogaik – többek között a testi autonómiához való joguk, a szexuális 
és reprodukciós egészség és jogok – tiszteletben tartását, továbbá a szexuális és nemi alapú erőszak 
és a káros gyakorlatok felszámolása terén, e két célkitűzés érdekében, amelyeket a fenntartható 
fejlődési célok 2030-ig történő eléréséhez teljesíteni kell.

Több mint 170 ország vett részt a nairobi csúcstalálkozón az ICPD cselekvési programjának 
megvalósítása céljából. A felek újra elkötelezték magukat a vonatkozó fenntartható fejlődési célok 
elérése mellett azáltal, hogy megelőzik az anyai halálozást, kielégítik a kielégítetlen családtervezési 
igényeket, valamint 2030-ig felszámolják a nők és lányok elleni nemi alapú erőszakot és káros 
gyakorlatokat, ezt követően pedig világszerte több mint 1200 kötelezettségvállalásra került sor. 
Ausztria, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Olaszország, Hollandia, 
Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság kormányai a Bizottsággal együtt mintegy 1 milliárd 
USD támogatást vállaltak.

Milyen konkrét intézkedésekkel tervezi a Bizottság teljesíteni a nairobi csúcstalálkozón tett 
kötelezettségvállalásokat és az ICPD25-ről szóló nyilatkozatot?

Hogyan fogja biztosítani, hogy a következő többéves pénzügyi keretben előirányzott finanszírozás 
elegendő legyen a kairói és nairobi célok eléréséhez?

Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy a jövőbeli Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközről folyó tárgyalások során kellő figyelmet fordítsanak a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok biztosítására, az előttük álló akadályok felszámolására, valamint a 
nőkkel és lányokkal szembeni erőszak elleni küzdelemre?

Hogyan tervezi a Bizottság az Európai Parlament és az ENSZ szintjén vállalt kötelezettségek 
teljesítése terén elért eredmények nyomon követését és az azokról szóló jelentéstételt?

Mit fog tenni a Bizottság annak érdekében, hogy javítsa a szexuális és reproduktív egészség és jogok 
uniós pénzügyi támogatásának jobb nyomon követését biztosító módszertant?
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