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Jelentéstervezet (PE396.754v01-00)
Michael Cashman
a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti 
többéves keretének elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról 

Határozatra irányuló javaslat (COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS) –
módosító aktus )

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda 

Módosítás: 14
(2) preambulumbekezdés

(2) A keretnek az Ügynökség 
tevékenységének tematikus területei között 
tartalmaznia kell a rasszizmus, az 
idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia 
elleni küzdelmet.

(2) A keretnek az Ügynökség 
tevékenységének tematikus területei között 
tartalmaznia kell a rasszizmus, az 
idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia 
elleni küzdelmet, valamint a nemzeti vagy 
etnikai kisebbségekhez tartozó személyek 
jogainak védelmét.

Or. en

Indokolás

A 168/2007/EK tanácsi rendelet (10) preambulumbekezdése kiemeli, hogy az Ügynökség 
állandó programjába nem csak a rasszizmust és az idegengyűlöletet, valamint a velük 
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kapcsolatos intoleranciát kell beemelni, hanem a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 
védelmét is. 

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda 

Módosítás: 15
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) A büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
területeiről (Az EU-Szerződés VI. címe) 
szóló tanácsi nyilatkozat fényében az 
Európai Unió és a tagállamok intézményei 
megfelelő módon és önkéntes alapon 
felhasználhatnák az Ügynökség ezen 
területeken szerzett tapasztalatait is.

Or. en

Indokolás

A Tanács elutasította a Bizottságnak az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét alapvető 
jogokkal való felhatalmazásáról szóló javaslatát, hogy az Európai Unióról szóló Szerződés 
VI. címében hivatkozott területeken kifejtett tevékenyegeit fokozhassa, elfogadott azonban egy 
olyan nyilatkozatot, amely az Európai Unió és a tagállamok számára megadja azt a 
lehetőséget, hogy az Ügynökséghez forduljanak, az Ügynökség ezen területeken szerzett 
tapasztalatai átadása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 16
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Feltétlenül biztosítani kell azt, hogy az 
EU intézményei és minden tagállam 
megfeleljen az összes nemzetközi emberi 
jogi egyezménynek.

Or. en
Módosítás, előterjesztette: Gál Kinga

Módosítás: 17
1a. cikk (új)
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1a. cikk
Feladatok

Az Ügynökség kivételes és kényszerítő 
körülmények fennállta esetén 
megfogalmazhat, valamint közzétehet a 2. 
cikkben nem szabályozott tematikus
területekről szóló következtetéseket és 
véleményeket.

Or. en

Indokolás

Az előadó 7. módosításával való összhang érdekében, e szerint ugyanis az Ügynökség a 2. 
cikkben nem szabályozott tematikus területeken is vállalhat feladatokat, ezért ennek ismételt 
megemlítése szükséges a „Feladatok” alcím alatt.

Módosítás, előterjesztette: Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 18
1a. cikk (új)

1a. cikk
Az emberi jogokról szóló információk 

terjesztése
Az Ügynökség lényeges, objektív, 
megbízható, valamint összehasonlítható 
információkat és adatokat terjeszt, beleértve
a tagállamok és az EU intézményei, 
szervezetei és ügynökségei, továbbá a 
kutatóközpontok, nemzeti szervek, nem 
kormányzati szervezetek, harmadik 
országok valamint nemzetközi szervezetek,
és különösen az Európa Tanács illetékes 
szervei által részére közölt kutatási és 
ellenőrzési tevékenységek eredményeit is, 
kellő figyelemmel továbbá az Egyesült 
Nemzetek emberi jogi szervezeteinek a 
tagállamok nemzetközi kötelezettségeire 
vonatkozó munkájára.

Or. en
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Indokolás

A gyakorlat során fény derült az európai emberi jogi szervezetek és az Egyesült Nemzetek 
ezen szervezetei közötti emberi jogi tevékenységek kölcsönös megerősítésében rejlő erős 
potenciálra, és az Ügynökség az Egyesült Nemzetek fejlesztéseinek és álláspontjának 
ismeretében hozzájárulhatna a tagállamok emberi jogi kötelezettségeinek teljes körű, 
következetes teljesítéséhez. Emellett ez az ENSZ emberi jogi szervezeteinek hatékonyságát is 
segítené.

Módosítás, előterjesztette: Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 19
2. cikk, bevezető rész

E tematikus területek a következők: Az Ügynökség munkája során a következő 
tematikus területeken azon gazdasági, 
szociális és kulturális tényezők 
azonosítására törekszik, amelyek 
hozzájárulnak ezeken a területeken az 
emberi jogok elismeréséhez, vagy amelyek 
az emberi jogok megsértésének kiváltó okai 
lehetnek:

Or. en

Indokolás

Az emberi jogok hatékony védelméhez – beleértve az egyenlőség népszerűsítését és a 
megkülönböztetés elleni harcot – azon gazdasági, szociális és kulturális tényezők megértése 
szükséges, amelyek lehetővé teszik, hogy e jogokkal élni lehessen; cselekedni szükséges 
továbbá azon tényezők kezelése érdekében, amelyek a jogsértések kiváltó okai lehetnek.

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda 

Módosítás: 20
2. cikk, a) pont

a) rasszizmus és idegengyűlölet, valamint a 
velük kapcsolatos intolerancia;

a) rasszizmus és idegengyűlölet, és a velük 
kapcsolatos intolerancia, valamint a nemzeti 
vagy etnikai kisebbségekhez tartozó 
személyek jogainak védelme;

Or. en



AM\698030HU.doc 5/16 PE398.472v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Lásd a 14. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 21
2. cikk, a) pont

a) rasszizmus és idegengyűlölet, valamint a 
velük kapcsolatos intolerancia;

a) rasszizmus és idegengyűlölet, és a velük 
kapcsolatos intolerancia; valamint a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 
elismerése, a romákat is beleértve;

Or. en

Indokolás

A kisebbségekhez tartozó személyek jogainak elismerésre az Európai Unió alapvető értéke. A 
legutóbbi olasz események megmutatták, hogy ennek az elismerésnek elsőbbséget kell 
élveznie. A formális megkülönböztetés-ellenes megközelítés nem feltétlenül vezet a teljes és 
tényleges egyenlőséghez.

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 22
2. cikk, b) pont

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló, vagy kisebbségekhez 
tartozó személyek elleni megkülönböztetés;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron, szexuális 
irányultságon, társadalmi eredeten, 
genetikai sajátosságokon, nyelven, politikai 
vagy bármilyen más véleményen, 
tulajdonon, születésen, nemzetiséghez vagy 
kisebbségekhez tartozáson, valamint ezen 
indítékok tetszőleges kombinációján 
(többszörös megkülönböztetés) alapuló
megkülönböztetés;

Or. en
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Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 
168/2007/EK tanácsi rendelet (9) preambulumbekezdése előírja, hogy az Ügynökségnek 
munkája során hivatkoznia kell az alapvető jogokra, különösen az Alapjogi Chartában 
tükrözött alapvető jogokra. A Charta 21. cikke az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 13. 
cikkénél szélesebb körben határozza meg a tiltott indítékok körét. Ezért az indítékok teljes 
körét be kell idézni.

Fontos, hogy az Ügynökség elemezze és részletesen áttekintse a többszörös megkülönböztetés 
fogalmát. Az emberek nem sorolhatók be egyszerűen a különböző társadalmi csoportokba. Az 
emberek gyakran szembesülnek megkülönböztetéssel, és bizonytalanok a megkülönböztetés 
pontos okát vagy okait illetően.

Módosítás, előterjesztette: Gál Kinga

Módosítás: 23
2. cikk, b) pont

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló, vagy kisebbségekhez 
tartozó személyek elleni megkülönböztetés;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló, vagy hagyományos 
nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó 
személyek elleni megkülönböztetés, 
valamint ezen indítékok tetszőleges 
kombinációja (többszörös 
megkülönböztetés);

Or. en

Indokolás

A mondat első fele a kisebbségek minden típusát lefedi, kivéve a hagyományos nemzeti és 
nyelvi kisebbségeket. Nagyon fontos e hibának a kijavítása.

Módosítás, előterjesztette: Mary Lou McDonald, Bairbre de Brún

Módosítás: 24
2. cikk, b) pont

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, nyelven,
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
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irányultságon alapuló, vagy kisebbségekhez 
tartozó személyek elleni megkülönböztetés;

irányultságon alapuló, vagy kisebbségekhez 
tartozó személyek elleni megkülönböztetés, 
valamint ezen indítékok tetszőleges 
kombinációja (többszörös 
megkülönböztetés);

Or. en

Indokolás

Az Alapjogi Charta 21. cikkének (1) bekezdésével való összhang megteremtése érdekében, 
amely a nyelvi megkülönböztetést is tartalmazza, a nyelvet ezért be kell illeszteni ebbe a 
rendelkezésbe.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 25
2. cikk, b) pont

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló, vagy kisebbségekhez 
tartozó személyek elleni megkülönböztetés;

b) a társadalmi származáson és helyzeten, 
nemen és/vagy nemi hovatartozáson, faji 
vagy etnikai származáson, valláson, 
meggyőződésen vagy eszmén, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló, vagy kisebbségekhez 
tartozó személyek elleni megkülönböztetés
valamint ezen indítékok tetszőleges 
kombinációja (többszörös 
megkülönböztetés);

Or. en

Indokolás

A társadalmi kirekesztettség számos érdekcsoport és nem kormányzati szervezet (NGO), 
valamint az EU intézményeinek tevékenységéhez kapcsolódik, továbbá az Alapjogi Charta is 
tartalmazza. Mivel a társadalmi helyzeten alapuló megkülönböztetés is eredményezheti a 
társadalmi kirekesztettséget, ezért szükséges ennek beemelése. Azonban a társadalmi 
kirekesztettség fogalom-meghatározásán túl a társadalmi helyzeten alapuló megkülönböztetés 
ugyanolyan domináns formája a közösségen belüli megkülönböztetésnek, ezért – ismételten az 
Alapjogi Charta 3. fejezetével összhangban – ezzel együtt kell figyelembe venni és kezelni azt.
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Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 26
2. cikk, c) pont

c) bűncselekmények sértettjeinek 
kártalanítása, bűnmegelőzés és a lakosság 
biztonságát érintő vonzatai;

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 27
2. cikk, c) pont

c) bűncselekmények sértettjeinek 
kártalanítása, bűnmegelőzés és a lakosság
biztonságát érintő vonzatai;

c) bűncselekmények sértettjeinek 
kártalanítása, bűnmegelőzés és a személyek
biztonságát érintő vonzatai;

Or. en

Indokolás

A „lakosság” kifejezést a „személyek” kifejezéssel kell felváltani annak érdekében, hogy ez 
tükrözze az Unió és tagállamai azon emberi jogi kötelezettségét, amely szerint 
állampolgárságuktól függetlenül minden joghatósága alá tartozó személyt meg kell védeniük. 
Emellett a „személyek” kifejezés alapvető jogokat biztosít olyan különleges csoportok 
számára, mint például akik átmeneti jelleggel látogatnak az Unió területére, vagy így 
tartózkodnak ott, illetve a hajléktalanok számára is.

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda 

Módosítás: 28
2. cikk, ca) pont (új)

(ca) szociális jogok;

Or. en
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Indokolás

A szociális jogoknak jelentős szerepük van az Alapjogi Chartában és az európai polgárok 
mindennapi életében, ezért ki kell egészíteni velük a többéves kereteket. 

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 29
2. cikk, g) pont

g) vízum és határellenőrzés; törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Varvitsiotis

Módosítás: 30
2. cikk, c) pont

c) bűncselekmények sértettjeinek 
kártalanítása, bűnmegelőzés és a lakosság
biztonságát érintő vonzatai;

c) bűncselekmények sértettjeinek jogai, és 
támogatása, valamint kártalanítása, 
bűnmegelőzés és a személyek biztonságát 
érintő vonzatai, beleértve az 
emberkereskedelem áldozatait is;

Or. el

Indokolás

Nem teremthető meg a biztonság az Unióban, ha csak az állampolgároknak, és nem az EU 
területén tartózkodó összes személynek biztosítják azt. Emellett az Európai Parlament 
számára komoly gondot jelentő emberkereskedelem gyakran olyan személyeket is érint, akik 
nem EU állampolgárok.

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 31
2. cikk, h) pont

h) részvétel az Unió demokratikus 
működésében;

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 32
2. cikk, i) pont

i) emberi jogi kérdések az információs 
társadalom vonatkozásában; valamint

i) alapjogi kérdések, magánélet védelme 
(különös tekintettel a személyes adatokra)
az információs társadalom vonatkozásában, 
és a számítógépes bűnözés elleni küzdelem; 
valamint

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 33
2. cikk, ja) pont (új)

ja) magánélet és a személyes adatok 
védelme; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 34
2. cikk, ia) pont (új)

ia) alapjogi kérdések a terrorizmus ellenes 
tevékenységre és politikákra vonatkozóan;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Varvitsiotis

Módosítás: 35
2. cikk, j) pont
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j) a hatékony és független 
igazságszolgáltatáshoz való jog.

j) a hatékony és független 
igazságszolgáltatáshoz való jog, a vád alá 
helyezett személyek és gyanúsítottak jogaira 
is vonatkozóan.

Or. el

Indokolás

Az ilyen személyek jogainak külön említése alapvető fontossággal bír az EU-ról alkotott 
„jogközösségi” benyomás érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 36
2. cikk, j) pont

j) a hatékony és független 
igazságszolgáltatáshoz való jog.

j) a törvény előtti jogegyenlőség mindenki 
számára, a hatékony és független 
igazságszolgáltatáshoz való jog, különösen 
a vádlottak jogai, és az eljárásjog;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 37
2. cikk, j) pont

j) a hatékony és független 
igazságszolgáltatáshoz való jog.

j) a hatékony és független 
igazságszolgáltatáshoz való jog, a vád alá 
helyezett személyek és gyanúsítottak jogaira 
is vonatkozóan.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Íñigo Méndez de Vigo

Módosítás: 38
2. cikk, ja) pont (új)
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ja) rendkívüli szegénység és társadalmi 
kirekesztettség.

Or. es

Indokolás

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana  (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; 
"Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);  
Resolución de la Sub Comision  por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derechos humanos".

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 39
2. cikk, ja) pont (új)

ja) szociális jogok, különösen a 
foglalkoztatáshoz való jog és a lakhatáshoz 
való jog.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Varvitsiotis

Módosítás: 40
2. cikk, ja) pont (új)

ja) szociális jogok, különösen a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok

Or. el
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Indokolás

E jogok külön említése szintén kiemelkedő fontossággal bír az EU-ról alkotott kép 
szempontjából.

.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 41
2. cikk, ja) pont (új)

ja) szociális jogok, különösen a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 42
2. cikk, jb) pont (új)

jb) minden tematikus ágazat horizontális 
célkitűzéseként a férfiak és nők egyenlősége

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 43
2. cikk, jb) pont (új)

jb) homofóbia és az abból eredő erőszak; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 44
3. cikk, (3) bekezdés
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Az Ügynökség a nemen alapuló 
megkülönböztetéssel kapcsolatos 
kérdésekkel csak a 2. cikk b) pontjában 
említett általános kérdéseket érintő munkája 
keretein belül, és csak az e munkához 
szükséges mértékben foglalkozik, 
figyelembe véve, hogy az 1922/2006/EK 
rendelettel létrehozott Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének átfogó 
célkitűzése hozzájárulni és erősíteni a nemek 
közötti egyenlőséget, ideértve a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvének valamennyi 
közösségi politikába történő fokozatos 
integrálását és az ebből következő nemzeti 
szakpolitikai lépéseket is, továbbá a nemen 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet, 
valamint az EU polgárai figyelmének a 
nemek közötti egyenlőségre irányítását, a 
közösségi intézményeknek, különösen a 
Bizottságnak és a tagállami hatóságoknak 
nyújtott technikai segítség révén.

Az Ügynökség a nemen és/vagy nemi 
hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetéssel kapcsolatos 
kérdésekkel csak a 2. cikk b) pontjában 
említett általános kérdéseket érintő munkája 
keretein belül, és csak az e munkához 
szükséges mértékben foglalkozik, 
figyelembe véve, hogy az 1922/2006/EK 
rendelettel létrehozott Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének átfogó 
célkitűzése hozzájárulni és erősíteni a nemek 
közötti egyenlőséget, ideértve a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvének valamennyi 
közösségi politikába történő fokozatos 
integrálását és az ebből következő nemzeti 
szakpolitikai lépéseket is, továbbá a nemen 
és/vagy nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelmet, 
valamint az EU polgárai figyelmének a 
nemek közötti egyenlőségre irányítását, a 
közösségi intézményeknek, különösen a 
Bizottságnak és a tagállami hatóságoknak 
nyújtott technikai segítség révén.

Or. en

Indokolás

A „nem” kifejezést néhányan a biológiai jellegzetességekre való utalásként alkalmazzák, míg 
a „nemi hovatartozás” kifejezésről sokan azt gondolják, hogy az a szociális, és kulturális 
jellegzetességekre utal. Ezért a nemi hovatartozás attól a társadalomtól is függ, ahol az illető 
él, ennek következtében a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés olyan sokkal inkább 
társadalmi irányultságú megközelítés szükségességére mutat rá, amely nem csak a biológiai 
jellegzetességeket veszi figyelembe, hanem olyan személyeknek a társadalom és a kultúra által 
előidézett hovatartozását, akik transzszexuálisok, vagy megkülönböztetésnek vannak kitéve, de 
nem nemük, hanem nemi hovatartozásuk alapján. Ezt a módosítást ezért meg kell tenni annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen egy esetleges téves nyelvi értelmezés és biztosítva 
legyenek mind a nemre, mind a nemi hovatartozásra vonatkozó alapvető jogok.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 45
3. cikk, (3) bekezdés
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(3) Az Ügynökség a nemen alapuló 
megkülönböztetéssel kapcsolatos 
kérdésekkel csak a 2. cikk b) pontjában 
említett általános kérdéseket érintő 
munkája keretein belül, és csak az e 
munkához szükséges mértékben
foglalkozik, figyelembe véve, hogy az 
1922/2006/EK rendelettel létrehozott Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
átfogó célkitűzése hozzájárulni és erősíteni a 
nemek közötti egyenlőséget, ideértve a 
nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvének valamennyi 
közösségi politikába történő fokozatos 
integrálását és az ebből következő nemzeti 
szakpolitikai lépéseket is, továbbá a nemen 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet, 
valamint az EU polgárai figyelmének a 
nemek közötti egyenlőségre irányítását, a 
közösségi intézményeknek, különösen a 
Bizottságnak és a tagállami hatóságoknak 
nyújtott technikai segítség révén.

(3) Az Ügynökség a férfiak és nők 
egyenlőségével, mint horizontális témával 
és célkitűzéssel kapcsolatos kérdésekkel a 
Szerződés 3. cikkének (2) bekezdésével és a 
168/2007/EK rendelettel összhangban
foglalkozik, figyelembe véve, hogy az 
1922/2006/EK rendelettel létrehozott Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
átfogó célkitűzése hozzájárulni és erősíteni a 
nemek közötti egyenlőséget, ideértve a 
nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvének valamennyi 
közösségi politikába történő fokozatos 
integrálását és az ebből következő nemzeti 
szakpolitikai lépéseket is, továbbá a nemen 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet, 
valamint az EU polgárai figyelmének a 
nemek közötti egyenlőségre irányítását, a 
közösségi intézményeknek, különösen a 
Bizottságnak és a tagállami hatóságoknak 
nyújtott technikai segítség révén.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 46
3. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Az Ügynökség többéves keretei 
semmilyen körülmények között sem 
aknázhatják alá, vagy kerülhetik ki az 
Európa Tanács munkáját, valamint az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ítéleteit.

Or. en

Indokolás

Az AÜ egy ügynökség, és nem intézmény. Ezért biztosítani kell, hogy az AÜ kiegészíti az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának a szerepét, és hatásköre nem aknázza alá vagy kerüli 
meg az Emberi Jogok Európai Bíróságának hatáskörét.



PE398.472v01-00 16/16 AM\698030HU.doc

Külső fordítás

HU


	698030hu.doc

