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Módosítás 1
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európai Bizottság által mind 
szakpolitikai szinten, mind a 
finanszírozási eszközein és költségvetési 
támogatási mechanizmusain keresztül
végzett munkát, melynek célja, hogy 
növelje a nők szerepvállalásának 
fokozására irányuló 
kötelezettségvállalásait, különösen oly 
módon, hogy a nők prioritásait és 
szükségleteit igyekszik beépíteni az Unió 
külső tevékenységeinek valamennyi 
kulcsfontosságú területén;

1. üdvözli az Európai Bizottság által 
végzett munkát, melynek célja, hogy 
növelje a nők szerepvállalásának 
fokozására irányuló 
kötelezettségvállalásait, különösen oly 
módon, hogy a nők prioritásait és 
szükségleteit igyekszik beépíteni az Unió 
külső tevékenységeinek valamennyi 
kulcsfontosságú területén;

Or. en

Módosítás 2
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy pénzeszközöket 
kell a nők rendelkezésére bocsátani, hogy 
részt tudjanak venni és át tudják venni a 
vezető szerepet a közösségi élet 
újjáépítésében, az infrastruktúrához –
például a vízellátáshoz, az 
elektromossághoz, az iskolákhoz, a 
kórházakhoz és az utakhoz – való 
hozzáférés helyreállításában, valamint az 
állam jogi és igazgatási struktúráinak 
(újjá)építésében;

Or. en
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Módosítás 3
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja az EKSZ-t, hogy biztosítsa a 
nemek közötti egyensúlyt a 
küldöttségvezetők kinevezésére irányuló 
javaslatok során;

2. felhívja az EKSZ-t, hogy a 
küldöttségvezetők kinevezésére irányuló 
javaslatok során a legjobb jelölteket 
válassza ki;

Or. en

Módosítás 4
Norica Nicolai

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja az EKSZ-t, hogy biztosítsa a
nemek közötti egyensúlyt a
küldöttségvezetők kinevezésére irányuló 
javaslatok során;

2. felhívja az EKSZ-t, hogy a 
küldöttségvezetők kinevezésére irányuló 
javaslatok során a nemek közötti egyensúly 
biztosítása érdekében növelje kapacitását;

Or. en

Módosítás 5
Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak aktív intézkedéseket a 
KKBP keretében – többek között a 
demokrácia és az emberi jogok európai 

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak aktív intézkedéseket a 
KKBP keretében – többek között a 
demokrácia és az emberi jogok európai 
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eszköze felhasználásával – a nemen, 
etnikai származáson, fogyatékosságon, 
életkoron és szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetésmentesség 
elősegítésére;

eszköze felhasználásával – a nemen, 
etnikai származáson, fogyatékosságon, 
életkoron és szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetésmentesség 
elősegítésére és a többszörös 
megkülönböztetés megelőzésére;

Or. en

Módosítás 6
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak aktív intézkedéseket a 
KKBP keretében – többek között a 
demokrácia és az emberi jogok európai 
eszköze felhasználásával – a nemen, 
etnikai származáson, fogyatékosságon, 
életkoron és szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetésmentesség 
elősegítésére;

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak aktív intézkedéseket a 
KKBP keretében – többek között a 
demokrácia és az emberi jogok európai 
eszköze felhasználásával – a nemen, 
etnikai származáson, fogyatékosságon, 
valláson, életkoron és szexuális 
irányultságon alapuló 
megkülönböztetésmentesség elősegítésére;

Or. en

Módosítás 7
Norica Nicolai

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak jelentőségét, 
hogy a nőket a békefenntartó tárgyalások 
valamennyi szakaszába bevonják;

Or. en
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Módosítás 8
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell 
tartani a leánygyermekek 
véleménynyilvánítási jogát, valamint az 
egészségüket és emberi méltóságukat 
befolyásoló ügyekben a meghallgatáshoz 
való jogukat, hangsúlyozva, hogy a 
gyermek legjobb érdekét kell elsődlegesen 
figyelembe venni; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy valamennyi 
gyermeket – és különösen a 
leánygyermekeket – olyan családi 
környezetben neveljék fel, amelyet béke, 
méltóság, tolerancia, szabadság, 
megkülönböztetésmentesség, nemek 
közötti egyenlőség és szolidaritás jellemez; 
felszólít a gyermek jogairól szóló Genfi 
Nyilatkozat és a nők jogairól szóló 
Pekingi Nyilatkozat szigorú betartására;

Or. en

Módosítás 9
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy alacsony a 
politikában és a kormányzati 
rendszerekben – többek között a 
különböző nemzeti tárgyaló- és 
közvetítőtestületekben – részt vevő nők 
aránya; hangsúlyozza, hogy felül kell 
vizsgálni az intézményi mechanizmusokat 
ahhoz, hogy elő lehessen mozdítani a 
nemek közötti egyenlőséget, illetve 
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szükség esetén ideiglenes intézkedéseket 
lehessen hozni, például pozitív 
diszkriminációt lehessen alkalmazni vagy 
kvótákat lehessen előírni a nők 
parlamenti életben, illetve általában a 
politikában, valamint az intézményekben, 
küldöttségekben és a fontos nemzeti, 
regionális és nemzetközi projektekben 
(például a béketámogató műveletekben) 
való részvételének lehetővé tétele 
érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nemzeti kormányoknak, valamint a 
regionális szint alatti, a regionális és a 
nemzetközi szervezeteknek támogatniuk 
kellene minden olyan állami, közösségi 
vagy magánkezdeményezést, melynek 
célja, hogy a nők számára fokozott 
hozzáférést biztosítson az erőforrásokhoz, 
illetve nagyobb gazdasági függetlenséget 
nyújtson számukra, előmozdítva 
mindeközben a nők belépését az üzleti 
világba, valamint segítve a piacokhoz és a 
hitelekhez való hozzáférésüket, különösen 
a vidéki területeken; hangsúlyozza, hogy a 
helyi szervezetek számára könnyebb 
hozzáférést kell biztosítani a nemzeti és a 
nemzetközi közfinanszírozáshoz, valamint 
hogy a nőket – akár résztvevőként, akár 
kedvezményezettként – egyenértékű 
félként kell bevonni a helyi fejlesztési és 
munkahely-teremtési programokba, 
például a fiatalok foglalkoztatásába, a 
közszolgáltatások nyújtásába és a 
gazdasági fellendülést célzó programokba 
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a konfliktusok által sújtott területeken;

Or. en

Módosítás 11
Barbara Matera

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy tegyen meg minden 
lehetséges intézkedést a gyereklányok 
férjhez adása ellen, különösen az olyan 
országokkal kapcsolatos külpolitikai 
stratégia kialakítása és meghatározása 
során, amelyekben ez a gyakorlat 
elterjedt;

Or. it

Módosítás 12
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. azt állítja, hogy a támogatási 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük a 
válságok és a vészhelyzetek sajátos 
jellemzőit, illetve az olyan országokét, ahol 
komoly hiányosságok mutatkoznak az 
alapvető szabadságok terén, vagy ahol a 
nem kormányzati szervezetek nehéz 
körülmények között dolgoznak; 
hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell 
fordítani azokra a helyzetekre, amikor a 
nők fizikai és pszichológiai erőszaknak 
vannak kitéve;

7. megállapítja, hogy a támogatási 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük a 
válságok és a vészhelyzetek sajátos 
jellemzőit, illetve az olyan országokét, ahol 
komoly hiányosságok mutatkoznak az 
alapvető szabadságok terén, vagy ahol a 
nem kormányzati szervezetek nehéz 
körülmények között dolgoznak; arra 
ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálatot, 
hogy az érintett lakossággal 
együttműködve dolgozzon ki korlátozott 
számú, kiemelten és egy időben kezelendő 
prioritásokat annak érdekében, hogy a 
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pénzeszközöket és az erőforrásokat még 
inkább a célkitűzések megvalósításának 
szolgálatába lehessen állítani;
hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell 
fordítani azokra a helyzetekre, amikor a 
nők fizikai és pszichológiai erőszaknak 
vannak kitéve;

Or. fr

Módosítás 13
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a nők és a 
leánygyermekek elleni erőszak 
felszámolásának fontosságát, tekintettel 
arra, hogy egyes fegyveres konfliktusok 
során a nők elleni erőszak elterjedt és 
rendszeres jelenség, például azokban az 
esetekben, amelyekben a szexuális erőszak 
különböző formáit, például a nemi 
erőszakot, a kényszerprostitúciót, az 
embercsempészetet vagy a rabszolgatartást 
a fegyveres csoportok háborús taktikaként 
alkalmazzák, hogy ezzel terrorizálják vagy 
eltávolítsák a civileket, illetve kedvezzenek 
a konfliktus egyes résztvevőinek; 

Or. en

Módosítás 14
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. kéri, hogy építsenek ki olyan 
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támogatási rendszereket, illetve 
ruházzanak be olyan specializált 
szolgáltatások kialakításába, melyek célja 
a konfliktusok során vagy háborús 
időszakokban elkövetett, nemi alapú 
erőszak áldozatainak illetve az ilyen 
traumától szenvedőknek a segítése;

Or. en

Módosítás 15
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
a konfliktusmegelőzés támogatásában, 
valamint a politikai részvétel és képviselet 
megerősítésében.

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
valamint a konfliktusmegelőzés 
támogatásában;

Or. en

Módosítás 16
Lívia Járóka

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
a konfliktusmegelőzés támogatásában, 
valamint a politikai részvétel és képviselet 
megerősítésében.

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
a konfliktusmegelőzés támogatásában, 
valamint a politikai részvétel és képviselet 
megerősítésében, illetve fel kell hívni a 
figyelmet erre a szerepre;

Or. en
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Módosítás 17
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
a konfliktusmegelőzés támogatásában, 
valamint a politikai részvétel és képviselet 
megerősítésében.

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
a konfliktusmegelőzés támogatásában, a 
politikai részvétel és képviselet 
megerősítésében, valamint a 
béketárgyalásokon, a béketeremtési 
műveletekben és a konfliktus utáni 
tervezésben;

Or. en

Módosítás 18
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
a konfliktusmegelőzés támogatásában, 
valamint a politikai részvétel és képviselet 
megerősítésében.

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
nők szerepét az emberi jogok és a 
demokratikus átalakulás előmozdításában, 
a konfliktusmegelőzés támogatásában, 
valamint a politikai részvétel és képviselet 
megerősítésében; ezzel kapcsolatban 
megjegyzi továbbá, hogy figyelembe kell 
venni az Unió választási megfigyelő 
küldöttségei által összeállított 
jelentésekben szereplő, a nők választási 
eljárásban való részvételére vonatkozó 
ajánlásokat;

Or. fr



PE519.691v01-00 12/12 AM\1004192HU.doc

HU

Módosítás 19
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet arra, hogy az Unió külső 
fellépéseinek hitelessége azon is múlik, 
hogy tiszteletben tartja-e a belső politikák 
és a fejlesztési célkitűzések közötti 
koherencia elvét.

Or. fr


