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Módosítás 1
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a nők jogai 
előmozdításának az EU által a harmadik 
országokkal folytatott emberi jogi 
párbeszédek alapvető részét kell képeznie; 
elismeri a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze pozitív szerepét; arra 
ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálatot 
(EKSZ) és a Bizottságot, hogy az egyes 
országokkal partnerségben állapítsák meg 
az egyidejűleg kezelendő problémákat, 
hogy a célkitűzések jobb megvalósítása 
érdekében célirányosan lehessen 
felhasználni az támogatásokat és a 
forrásokat;

1. megismétli, hogy a nők jogai 
előmozdításának az EU által a harmadik 
országokkal folytatott emberi jogi 
párbeszédek alapvető részét kell képeznie; 
elismeri a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze pozitív szerepét; arra 
ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálatot 
(EKSZ) és a Bizottságot, hogy az egyes 
országokkal partnerségben állapítsák meg 
az egyidejűleg kezelendő problémákat, 
hogy a célkitűzések jobb megvalósítása 
érdekében célirányosan lehessen 
felhasználni az támogatásokat és a 
forrásokat; úgy véli, hogy a jövőbeli 
finanszírozást és a forrásokat attól kell 
függővé tenni, hogy a fenti célok 
teljesültek-e vagy sem;

Or. en

Módosítás 2
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a nők jogai 
előmozdításának az EU által a harmadik 
országokkal folytatott emberi jogi 
párbeszédek alapvető részét kell képeznie; 
elismeri a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze pozitív szerepét; arra 
ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálatot 
(EKSZ) és a Bizottságot, hogy az egyes 
országokkal partnerségben állapítsák meg 

1. megismétli, hogy a nők jogai 
előmozdításának az EU által a harmadik 
országokkal folytatott emberi jogi 
párbeszédek alapvető részét kell képeznie; 
elismeri a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze pozitív szerepét; arra 
ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálatot 
(EKSZ) és a Bizottságot, hogy az egyes 
országokkal partnerségben állapítsák meg 
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az egyidejűleg kezelendő problémákat, 
hogy a célkitűzések jobb megvalósítása 
érdekében célirányosan lehessen 
felhasználni az támogatásokat és a 
forrásokat;

az egyidejűleg kezelendő problémákat a 
célkitűzések jobb megvalósítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 3
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy biztosítani és 
növelni kell a nők részvételét a 
tárgyalóasztaloknál és a békés 
átmenetekkel kapcsolatos aktív 
szerepekben, mivel a nők kulcsszerepet 
játszhatnak a békefenntartásban, a 
párbeszéd és a konfliktusrendezés 
elősegítésében, valamint a társadalomban 
és annak struktúráiban kialakult kohézió 
fenntartásában;

Or. en

Módosítás 4
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
létrehozta az emberi jogokért felelős 
különleges képviselő tisztségét, és e 
funkciónak lehetővé kell tennie az EU 
számára fellépéseinek összehangolását és 
ezek érthetőségének és láthatóságának 
fokozását az emberi jogok és különösen a 
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nők jogainak egész világon történő 
előmozdítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 5
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata;

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot, és felszólítja az Európa Tanács 
minden tagállamát, hogy írják alá és 
ratifikálják a nőkkel szembeni erőszak 
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
egyezményt, valamint felszólítja az EU-t, 
hogy tegyen lépéseket az egyezményhez 
való csatlakozás terén annak érdekében, 
hogy biztosítsa az EU nők elleni erőszakra 
vonatkozó belső és külső intézkedéseinek 
koherenciáját; hangsúlyozza a tájékoztató 
és a figyelemfelkeltő kampányok 
jelentőségét a közösségekben, valamint 
annak fontosságát, hogy bevonják azokat 
az emberi jogi jogvédőket, akik már 
küzdenek a női nemi szervek 
megcsonkításának beszüntetéséért;

Or. en

Módosítás 6
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata;

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának, a korai és 
a kényszerházasságok, a nők ellen 
elkövetett gyilkosságok és az emberi jogok 
más nemi alapú megsértésének 
gyakorlata;

Or. en

Módosítás 7
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata;

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata; bátorítja az EKSZ-t és az 
uniós tagállamokat, hogy továbbra is 
foglalkozzanak a női nemi szervek 
megcsonkításának ügyével az olyan 
partnerországokkal folytatott politikai és 
szakpolitikai párbeszédeikben, ahol e 
gyakorlatot még űzik; 

Or. en
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Módosítás 8
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata;

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata, és felszólítja a Bizottságot a 
segélyezés azon országokban történő 
felfüggesztésére, ahol elterjedt gyakorlat a 
női nemi szervek megcsonkítása;

Or. en

Módosítás 9
Lívia Járóka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a nemi 
erőszak háborús fegyverként történő 
alkalmazását és a családon belüli 
erőszakot; hangsúlyozza a tájékoztató és a 
figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét 
azon közösségekben, ahol általános a női 
nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata;

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak 
minden formáját, különösen a szexuális 
visszaélés és a nemi erőszak háborús 
fegyverként történő alkalmazását és a 
családon belüli erőszakot; hangsúlyozza a 
tájékoztató és a figyelemfelkeltő 
kampányok jelentőségét azon 
közösségekben, ahol általános a fiatal 
lányokkal szemben elkövetett szexuális 
visszaélés és a női nemi szervek 
megcsonkításának gyakorlata;

Or. en
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Módosítás 10
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. szorgalmazza, hogy az EU fokozza a 
nemi alapon történő szelekció elleni 
fellépését, hatékonyan kezelve és 
gyökeresen megszüntetve az összes olyan 
alapvető okot, amely a fiúgyermekeket 
előnyben részesítő kultúrák 
kialakulásához vezet, küzdve a 
„gendercídium” ellen, amely egyre 
erősödő probléma Ázsia, Európa, Afrika 
és Amerika országaiban, és amelyről 
sokszor még bejelentést sem tesznek; 
fenntartja, hogy a megelőzést szolgáló 
politikáknak a fejlesztési együttműködésre 
vonatkozó uniós megközelítés alapvető 
fontosságú elemeinek kell lenniük;

Or. en

Módosítás 11
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze 
a nők jogait kivétel nélkül valamennyi 
csatlakozásra jelölt országgal folytatott 
tárgyalásai középpontjába; emlékeztet 
arra, hogy a nők és lányok elleni erőszak 
változatlan súlyossága továbbra is jelentős 
akadályt jelent a csatlakozni kívánó 
Törökország számára; szorgalmazza, hogy 
a török kormány gyorsítsa fel a 
reformokat, és látható és konkrét 
eredményeket érjen el az egyenlőséghez és 
a nők jogainak tiszteletben tartásához 
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fűződő elvek érvényesítése terén;

Or. en

Módosítás 12
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy 
támogassák a nők teljes körű részvételét a 
politikai és gazdasági döntéshozatalban, 
különösen a béketeremtő folyamatokban, a 
demokratikus átalakulás folyamatában és a 
konfliktusok megoldásában;

3. üdvözli a nők teljes körű részvételét a 
politikai és gazdasági döntéshozatalban, 
különösen a béketeremtő folyamatokban, a 
demokratikus átalakulás folyamatában és a 
konfliktusok megoldásában;

Or. en

Módosítás 13
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a tagállamokat, a Bizottságot és 
az EKSZ-t, hogy fektessenek hangsúlyt a 
nők gazdasági szerepének megerősítésére a 
fejlődő országokban a kis- és 
középvállalkozásba és a mezőgazdaságba 
történő bevonásuk, valamint a földhöz 
jutásuk ösztönzése révén;

4. ösztönzi a tagállamokat, a Bizottságot és 
az EKSZ-t, hogy fektessenek hangsúlyt a 
nők gazdasági és politikai szerepének 
megerősítésére a fejlődő országokban a 
kis- és középvállalkozásba és a 
mezőgazdaságba történő bevonásuk, 
valamint a földhöz jutásuk ösztönzése, 
továbbá a vidékfejlesztési projektekbe 
történő bevonásuk révén;

Or. en
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Módosítás 14
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ezért szorgalmazza, hogy a Bizottság 
és a Tanács továbbra is ösztönözze a 
harmadik országokat a nők jogainak 
figyelembevételére nemzeti jogszabályok 
kidolgozásakor, valamint e jogszabályok 
végrehajtására;

Or. en

Módosítás 15
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint az oktatáshoz való –
különösen a lányok és a fiatal nők számára 
biztosítandó – hozzáférésre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében;

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint az oktatáshoz való –
különösen a lányok és a fiatal nők számára 
biztosítandó – hozzáférésre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében, kéri továbbá, hogy az államok 
szilárdan kötelezzék el magukat az 
elszámoltathatóság fokozása és az 
érvényes emberi jogi kötelezettségekkel 
kapcsolatos nyomon követési 
mechanizmusok erősítése iránt, továbbá a 
mindenkit megillető 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
elősegítése és a mindenki számára 
hatékony részvétel biztosítása mellett, 
bevonva a leginkább a perifériára csúszott 
és a leghátrányosabb helyzetű személyeket 
a fejlesztéssel kapcsolatos döntéshozatalba 
és a végrehajtásba;



AM\1005400HU.doc 11/15 PE521.481v01-00

HU

Or. en

Módosítás 16
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint az oktatáshoz való –
különösen a lányok és a fiatal nők számára 
biztosítandó – hozzáférésre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében;

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint az oktatáshoz való –
különösen a lányok és a fiatal nők számára 
biztosítandó – hozzáférésre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében; határozottan javasolja, hogy a 
2015 utáni időszakra vonatkozó 
millenniumi fejlesztési célok közé 
kerüljön be a nők jogaival és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos önálló 
cél, amely nagy hangsúlyt fektet a 
szexuális és reproduktív egészségre és 
jogokra; 

Or. en

Módosítás 17
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint az oktatáshoz való –
különösen a lányok és a fiatal nők 
számára biztosítandó – hozzáférésre 
vonatkozó millenniumi fejlesztési célok 
elérése érdekében;

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint az oktatáshoz való 
hozzáférésre, a szexuális és reproduktív 
egészségre és jogokra – különösen a 
lányok és a fiatal nők esetében –
vonatkozó millenniumi fejlesztési célok 
maximumának elérése érdekében a 
határidők lejárta előtt;
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Or. en

Módosítás 18
Lívia Járóka

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint az oktatáshoz való –
különösen a lányok és a fiatal nők számára 
biztosítandó – hozzáférésre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében;

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek 
közötti egyenlőségre, az anyák 
egészségére, valamint a megfelelő 
egészségügyi rendszerhez és az oktatáshoz 
való – különösen az olyan 
legkiszolgáltatottabb csoportok, mint a 
lányok és a fiatal nők számára biztosítandó 
– hozzáférésre vonatkozó millenniumi 
fejlesztési célok elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy továbbra sem 
irányul kellő figyelem a szexuális és a 
reproduktív jogokkal kapcsolatos 
jogsértésekre, amelyek aláássák a kairói 
cselekvési programban (ICPD) vállalt 
kötelezettségek megvalósítása érdekében 
tett erőfeszítéseket, és hogy a népességi és 
fejlesztési stratégiákban nem irányul kellő 
figyelem a megkülönbözetés – többek 
között a nemi alapú megkülönböztetés és 
a nemek közötti egyenlőtlenségek –
problémájának kezelésére sem; 
hangsúlyozza, hogy a reproduktív 
egészséggel kapcsolatos előrehaladást 
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bizonyos kontextusokban korlátozzák az 
olyan jogsértések, mint például a 
gyermekházasságok, a korai vagy 
kényszerházasságok, a házasodás alsó 
korhatára jogi meghatározásának 
elmulasztása, kényszerítő gyakorlatok, 
mint például a kényszersterilizálás és a 
női nemi szervek csonkítása, valamint a 
nők és lányok azon jogának megtagadása, 
hogy – megkülönböztetéstől, kényszertől 
és erőszaktól mentesen – saját maguk 
dönthessenek saját szexuális és 
reproduktív egészségükről;

Or. en

Módosítás 20
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. annak biztosítására sürgeti az EU-t és 
tagállamait, hogy az ICPD+20 
felülvizsgálati folyamat a szexuális és 
reproduktív jogok teljes körű 
gyakorlásához kapcsolódó valamennyi 
szempont átfogó felülvizsgálatát 
eredményezze, valamint hogy újfent 
erősítsék meg a mindenkit megillető 
szexuális és reproduktív jogokra 
vonatkozó szilárd és haladó megközelítést 
a nemzetközi emberi jogi normákkal 
összhangban, fokozva megvalósításuk 
érdekében az elszámoltathatóságot; 
különösen felhívja az EU-t és tagállamait 
annak biztosítására, hogy a 
felülvizsgálatot részvételi alapon 
folytassák le, és hogy a folyamat 
lehetőséget biztosítson a különböző 
érdekeltek – többek között a civil 
társadalom, valamint a nők, a 
serdülőkorúak és a fiatalok – számára az 
abban való érdemi részvételre; emlékeztet 
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arra, hogy egy ilyen felülvizsgálat 
keretének az emberi jogokon kell 
alapulnia, és különös hangsúlyt kell 
fektetnie a szexuális és a reproduktív 
jogokra;

Or. en

Módosítás 21
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri, hogy minden esetben vegyék 
figyelembe az uniós választási megfigyelő 
missziók következtetéseit a nők választási 
folyamatokban való részvételének 
támogatására irányuló programok 
kidolgozása és a missziók ajánlásainak 
végrehajtása során;

törölve

Or. en

Módosítás 22
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri, hogy minden esetben vegyék 
figyelembe az uniós választási megfigyelő 
missziók következtetéseit a nők választási 
folyamatokban való részvételének 
támogatására irányuló programok 
kidolgozása és a missziók ajánlásainak 
végrehajtása során;

6. kéri, hogy minden esetben vegyék 
figyelembe az uniós választási megfigyelő 
missziók következtetéseit a nők választási 
folyamatokban való teljes és egyenrangú 
részvételének támogatására irányuló 
programok kidolgozása és a missziók 
ajánlásainak végrehajtása során;

Or. en
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