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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére, amely olyan, a tagállamok 
számára közös értékeket hangsúlyoz, mint a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a 
tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, különösen annak 1., 2., 3., 4., 5., 21. és 23. 
cikkére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948),

– tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezményre (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Európai Bizottság nőjogi chartájára,

A. mivel a nők elleni erőszak az emberi jogok megsértését jelenti, ami a kulturális és 
gazdasági háttértől függetlenül valamennyi társadalmi réteget érinti;

B. mivel a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek az előmozdítását és a nőkkel 
szembeni erőszak elleni fellépést szisztematikusan minden kétoldalú és többoldalú 
kapcsolat egyik sarokkövévé kell tenni, különösen azon harmadik országokkal fenntartott 
kapcsolatokévá, amelyekkel az EU társulási és együttműködési megállapodást írt alá;

C. mivel az érdekvédelem folytatja a nők emberi jogainak világszerte való előmozdítása és 
tiszteletben tartása megerősítését, továbbra is kihívást jelent bizonyos, a nőket és lányokat 
hátrányosan megkülönböztető kulturális és hagyományos hiedelmek és gyakorlatok 
kezelése;

D. mivel a nők ellen irányuló erőszak és megkülönböztetés minden formáját – közte a 
szexuális zaklatást, a női nemi szervek megcsonkítását, a nők kereskedelmi célú szexuális 
kizsákmányolását, a nemi alapú erőszakot és a közeli kapcsolatban állók közti erőszakot 
és a gazdasági és társadalmi megkülönböztetést – semmivel sem lehet igazolni, 
semmilyen politikai, szociális, vallási vagy kulturális alapon, vagy népi, vagy törzsi 
hagyomány alapján;

E. mivel a nők szerepe és teljes mértékű részvétele a politikai, gazdasági és szociális 
szférában alapvető fontosságú, különösen a háborút követő békeépítő folyamatokban, a 
demokratikus átmenet tárgyalásaiban és a konfliktusrendezési, megbékélési és stabilizálási 
folyamatokban;

1. ismételten kijelenti, hogy a nők jogai helyzetének és előmozdításának, a nemek közti 
egyenlőségnek és a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemnek szerves részét kell 
képezniük azoknak az emberi jogokra vonatkozó uniós párbeszédeknek, amelyeket 
azokkal a harmadik országokkal folytatnak, amelyekkel az EU együttműködési vagy 
társulási megállapodást írt alá;
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2. kéri, hogy a nők jogaira és a nők helyzetére szisztematikusan térjenek ki a küldöttségi 
utazások és hivatalos látogatások során az európai parlamenti képviselők rendelkezésére 
bocsátott tájékoztatókban;

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nemzetközi szinten foglalkozzanak a nőkkel 
szembeni erőszaknak, valamint az emberi jogok megsértése nemi dimenziójának 
kérdésével, különösen a kétoldalú társulási megállapodások, továbbá az érvényben lévő 
vagy tárgyalás alatt álló nemzetközi kereskedelmi megállapodások összefüggésében;

4. támogatja a latin-amerikai országok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kellő gondossággal 
teljesítsék kötelezettségeiket a nők és a lányok ellen elkövetett gyilkosságok megelőzése, 
figyelemben részesítése, kivizsgálása, büntetőeljárás alá vonása, szankcionálása és 
jóvátétele vonatkozásában; felszólítja a Bizottságot, hogy a politikai párbeszédek, 
különösen pedig az emberi jogi párbeszédek során rendszeresen térjen vissza a témára, és 
ajánlja fel együttműködését, hogy a biregionális partnerség keretében megoldást találjanak 
a nők elleni erőszak, illetve a nők és a lányok ellen elkövetett gyilkosságok 
felszámolására;

5. üdvözli a EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjének kinevezését és felkéri 
őt, hogy fordítson különleges figyelmet a nők jogaira és a nemek közötti egyenlőségre, 
illetve tegyen konkrét intézkedéseket ezek előmozdítására;

6. üdvözli a sértettek jogaira vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2012. szeptember 12-
én elfogadott 2011/0129 (COD) irányelvet, amely célzott és integrált támogatást biztosít a 
sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok, így a szexuális erőszak áldozatai, a nemi 
alapú erőszak áldozatai és a közeli kapcsolatban állók közötti erőszak áldozatai számára, 
beleértve a traumakezelést és tanácsadást is; ezért felhívja az EKSZ-t és a Bizottságot, 
hogy a külső politikákban mozdítsák elő a nemi alapú erőszak áldozatai büntetőeljárásban 
biztosított jogainak szóban forgó megerősítését;

7. mélységes aggodalmának ad hangot a nemi alapú erőszak világszintű megnövekedése 
miatt, és úgy véli, hogy ez az egész világot sújtó válság egyik következménye; különösen 
aggódik a nők és a lányok ellen elkövetett gyilkosságok növekvő száma miatt Mexikóban, 
valamint Közép- és Dél-Amerika más országaiban, és megállapítja, hogy ez az általánossá 
váló erőszak és strukturális megkülönböztetés részét képezi; mélységesen elítéli a nemi 
alapú erőszak valamennyi formáját, a nők és a lányok ellen elkövetett gyilkosságok 
formájában megmutatkozó abnormális bűncselekményeket, e bűncselekmények 
büntetlenül hagyását, ami további ösztönzőt jelent a gyilkosok számára;

8. elismeri a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének (EIDHR) a nők jogainak 
védelmezésében, illetve a nők jogai védelmezőinek védelmében játszott építő szerepét, 
emlékeztet továbbá arra, hogy a demokráciával együtt jár a nők közéleti részvétele, amint 
azt az arab tavaszt követő események mutatják;

9. emlékeztet rá, hogy a nők politikai életben való teljes körű részvétele nem korlátozódik a 
női jelöltek és választott képviselők számára vonatkozó, statisztikai természetű 
célkitűzésekre, és arra, hogy a nők és férfiak közti egyenlőség biztosításának alapja a nők 
jogaival kapcsolatos problémakör számba vétele a politikák kidolgozásakor, valamint a 
nők a közélet, a politikai és gazdasági élet minden szegmensében való szabad és tényleges 
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részvétele;

10. felkéri az EKSZ-t, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy minden külső fellépéssel kapcsolatos 
politikába és pénzügyi eszközbe foglaljanak bele nemi alapú megközelítést a nemek 
közötti esélyegyenlőség növelése céljából, hozzájárulva így a nemek közötti egyenlőség 
és a nők jogainak előmozdításához, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelemhez;

11. hangsúlyozza, hogy fontos a nők szerepe és teljes mértékű részvétele a politikai és 
gazdasági döntéshozatalban, különösen a háborút követő békeépítő folyamatokban, a 
demokratikus átmenet tárgyalásaiban és a konfliktusrendezési, megbékélési és stabilizálási 
folyamatokban annak érdekében, hogy növeljük a figyelmet és a tudatosságot a nők által 
számos harmadik országban a demokratizálódási folyamat során elszenvedett 
megkülönböztetés felszámolása céljából;

12. ismételten kijelenti, hogy valamennyi nőnek alapvető joga a közegészségügyi 
rendszerekhez való hozzáférés, különös tekintettel az Egészségügyi Világszervezet 
meghatározása szerinti egészségügyi alapellátásra és szülészeti-nőgyógyászati ellátásra;

13. úgy véli, hogy a nők szóban forgó tényleges részvételének biztosítása érdekében –
tekintettel arra, hogy jelenleg mind a politikai, mind a civil társadalmi szervezetekben 
alulreprezentáltak – a nemekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó képzési és kísérő 
modulokat kell előirányozni mind az európai alkalmazottak, mind a helyszínen lévő nők 
számára, hogy hatékonyan hozzájárulhassanak a szóban forgó békefolyamatokhoz és 
vitarendezéshez;

14. üdvözli, hogy a legtöbb európai uniós választási megfigyelő küldöttség tagjai között 
nemekkel foglalkozó szakértő is van, illetve hogy figyelmet szentelnek a nők választási 
folyamatokban történő részvételének, felkér továbbá a megfigyelő küldöttségek 
jelentéseiben foglalt következtetések nyomon követésére;

15 hangsúlyozza a férfiak és a nők közötti nagyobb egyenlőség fontosságát az uniós 
választási megfigyelő küldöttség összetétele szempontjából, mert az hozzájárul a nők 
választási folyamatban és közéletben való részvételének tudatosításához és előmozdítja a 
nemek és a nők jogainak egyenlőségét a demokratizálódási folyamatban lévő harmadik
országokban; 

16. hangsúlyozza a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) által a nemek közötti 
valódi esélyegyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtésében, kezelésében és terjesztésében 
nyújtott konkrét támogatás jelentőségét.

.
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