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Módosítás 1
Rui Tavares

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a gazdasági válság, az állami 
egészségügyi ellátás és szociális 
szolgáltatások terén a legtöbb tagállamban 
végrehajtott súlyos megszorítások, 
valamint a nők jogainak előmozdítására 
irányuló erőfeszítések vonatkozásában 
történt jelentős költségvetés-csökkentések 
hátrányos következményekkel járnak a 
nőkre nézve;

B. mivel a gazdasági és pénzügyi válságra 
adott válaszlépések politikai irányultsága 
nem szolgálta a nők érdekeit, mivel e 
lépések keretében a legtöbb tagállamban
radikálisan csökkentették az állami 
egészségügyi ellátással és a szociális 
ellátási szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásokat, és mindez a nők jogainak 
előmozdítására irányuló erőfeszítésekre 
elkülönített források jelentős csökkenését 
eredményezte mind nemzeti, mind európai 
szinten;

Or. en

Módosítás 2
Rui Tavares

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a nemi alapú erőszak továbbra 
is az emberi jogok súlyos és 
elfogadhatatlan megsértését jelenti; mivel 
fontos lépéseket kell tenni mind európai, 
mind nemzeti szinten e jelenség 
megszüntetésére és járulékos hatásainak 
határozott enyhítésére;

Or. en
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Módosítás 3
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a szegénység, a nemek közti 
egyenlőtlenség és a nemi sztereotípiák 
növelik az erőszak és a kizsákmányolás 
egyéb formái, köztük a nőkereskedelem és 
a prostitúció kockázatát és gátolják a 
nőknek az élet minden területén való 
teljes részvételét;

Or. en

Módosítás 4
Rui Tavares

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő fizetés alapelv az Unióban, 
amelyet már az 1957-es Római Szerződés 
is tartalmaz; mivel az Unióban 2010-ben a 
nők azonos munkakörben még mindig 
átlagosan mintegy 16,4%-kal kevesebbet 
kerestek, mint a férfiak, és mivel a 
bérszakadék tagállamonként eltérő és 
egyes tagállamokban 2011-ben átlagosan 
meghaladta a 22%-ot;

Or. en

Módosítás 5
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a jogszabályok kidolgozásakor és az 
alapvető jogok Unión belüli helyzetének 
értékelésekor vegyék figyelembe a nők 
szükségleteit és problémáit, és alaposan 
ellenőrizzék a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos európai 
jogszabályok tagállami végrehajtását;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a jogszabályok kidolgozásakor és az 
alapvető jogok Unión belüli helyzetének 
értékelésekor vegyék figyelembe a nők 
szükségleteit és problémáit többek között a 
civil társadalommal és a nőket képviselő 
civil szervezetekkel együttműködve, és 
alaposan ellenőrizzék a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos európai 
jogszabályok tagállami végrehajtását;

Or. en

Módosítás 6
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a jogszabályok kidolgozásakor és az 
alapvető jogok Unión belüli helyzetének 
értékelésekor vegyék figyelembe a nők 
szükségleteit és problémáit, és alaposan 
ellenőrizzék a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos európai 
jogszabályok tagállami végrehajtását;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a jogszabályok kidolgozásakor és az 
alapvető jogok Unión belüli helyzetének 
értékelésekor vegyék figyelembe a nők 
szükségleteit és problémáit; hangsúlyozza
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
európai jogszabályok tagállami 
végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzés és 
értékelés fontosságát;

Or. en

Módosítás 7
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
garantálják a tisztességes béreket és 
nyugdíjakat, csökkentsék a nemek közötti 
bérszakadékot, hozzanak létre jó 
minőségű álláshelyeket a nők számára, 
továbbá tegyék lehetővé, hogy a nők 
magas színvonalú közszolgáltatásokban 
részesülhessenek, valamint javítsák a 
jóléti ellátásokat;

Or. en

Módosítás 8
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti a Bizottságot, hogy – amint azt 
a Parlament számos állásfoglalásában 
kérte – terjesszen elő átfogó stratégiára és 
jogalkotási aktusokra, közük egy 
irányelvre irányuló javaslatot a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 
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ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása és a „becsületbeli 
bűncselekmények” – áldozataivá vált nők 
és gyermekek számára; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el jogszabályokat,
folyamatosan fejlesszék azokat, valamint 
tegyenek konkrét intézkedéseket az 
áldozatok védelme, az elkövetők bíróság 
elé állítása és az erőszak megelőzése 
érdekében;

ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása és a „becsületbeli 
bűncselekmények” – áldozataivá vált nők 
és gyermekek számára; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
elkövetők bíróság elé állítása és az erőszak 
megelőzése érdekében fogadjanak el 
jogszabályokat és folyamatosan fejlesszék 
azokat; támogatja a bűncselekmények 
áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló irányelvet 
(2012/29/EU), amely célzott és integrált 
segítséget irányoz elő olyan specifikus 
szükségletekkel rendelkező áldozatok 
számára, mint a szexuális erőszak és a 
nemi alapú erőszak áldozatai, és amely 
traumakezelésről és tanácsadásról 
rendelkezik az áldozatok számára;

Or. en

Módosítás 10
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 
ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása és a „becsületbeli 
bűncselekmények” – áldozataivá vált nők 
és gyermekek számára; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el jogszabályokat,
folyamatosan fejlesszék azokat, valamint 
tegyenek konkrét intézkedéseket az 

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a közeli kapcsolatban 
elkövetett erőszak, a szexuális erőszak 
(erőszakos közösülés, szemérem elleni 
erőszak és zaklatás), az 
emberkereskedelem, a rabszolgaság,
valamint az olyan ártalmas hagyományos 
gyakorlatok, mint a kényszerházasságok, a 
női nemi szervek megcsonkítása és a 
„becsületbeli bűncselekmények” –
áldozataivá vált nők és gyermekek 
számára; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el a 
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áldozatok védelme, az elkövetők bíróság 
elé állítása és az erőszak megelőzése 
érdekében;

témával kapcsolatos jogszabályokat és
fejlesszék azokat, valamint tegyenek 
konkrét intézkedéseket az áldozatok 
védelme, az elkövetők bíróság elé állítása 
és az erőszak megelőzése érdekében; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy írják alá és ratifikálják az Isztambuli 
Egyezményt;

Or. en

Módosítás 11
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 
ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása és a „becsületbeli 
bűncselekmények” – áldozataivá vált nők 
és gyermekek számára; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el jogszabályokat, 
folyamatosan fejlesszék azokat, valamint 
tegyenek konkrét intézkedéseket az 
áldozatok védelme, az elkövetők bíróság 
elé állítása és az erőszak megelőzése 
érdekében;

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 
ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása, a „becsületbeli 
bűncselekmények” és nőgyilkosság –
áldozataivá vált nők és gyermekek 
számára; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
jogszabályokat, folyamatosan fejlesszék 
azokat, valamint tegyenek konkrét 
intézkedéseket egyrészt az áldozatok 
védelmére, például biztosítsanak több 
forrást a női menhelyek számára, 
másrészt az elkövetők bíróság elé állítása 
és az erőszak megelőzése érdekében;

Or. en
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Módosítás 12
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 
ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása és a „becsületbeli 
bűncselekmények” – áldozataivá vált nők 
és gyermekek számára; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el jogszabályokat, 
folyamatosan fejlesszék azokat, valamint 
tegyenek konkrét intézkedéseket az 
áldozatok védelme, az elkövetők bíróság 
elé állítása és az erőszak megelőzése 
érdekében;

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, a prostitúció 
és az emberkereskedelem, az olyan 
ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása és a „becsületbeli 
bűncselekmények” – áldozataivá vált nők 
és gyermekek számára; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el jogszabályokat, 
folyamatosan fejlesszék azokat, valamint 
tegyenek konkrét intézkedéseket az 
áldozatok védelme, az elkövetők bíróság 
elé állítása és az erőszak megelőzése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 13
Lívia Járóka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 
ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása és a „becsületbeli 
bűncselekmények” – áldozataivá vált nők 

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és 
védelmet kell nyújtani a nemi alapú 
erőszak – például a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, az 
emberkereskedelem, valamint az olyan 
ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a 
korai házasságkötések, a
kényszerházasságok, a női nemi szervek 
megcsonkítása, a kényszersterilizáció és a 
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és gyermekek számára; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el jogszabályokat, 
folyamatosan fejlesszék azokat, valamint 
tegyenek konkrét intézkedéseket az 
áldozatok védelme, az elkövetők bíróság 
elé állítása és az erőszak megelőzése 
érdekében;

„becsületbeli bűncselekmények” –
áldozataivá vált nők és gyermekek 
számára; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
jogszabályokat, folyamatosan fejlesszék 
azokat, valamint tegyenek konkrét 
intézkedéseket az áldozatok védelme, az 
elkövetők bíróság elé állítása és az erőszak 
megelőzése érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza a 
fiatal lányok alapvető jogainak 
megsértése elleni fellépéseit, különös 
tekintettel azon iparág ellen, amely a 
fiatal lányokat szexuális tárgynak tekinti, 
és amely fokozza a fiatal lányok szexuális 
célú kereskedelmét az Unión belül;

Or. en

Módosítás 15
Rui Tavares

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a Bizottságot, hogy – amint azt 
a stockholmi programban ígérte, és a 
Parlament számos állásfoglalásában kérte 
– indítson útjára a nők elleni erőszak 
felszámolására irányuló átfogó stratégiát; 
ismételten hangsúlyozza, hogy a nemi 
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alapú erőszak felszámolása érdekében a 
Bizottságnak jogalkotási büntető jogi 
eszközt kell előterjesztenie;

Or. en

Módosítás 16
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a tagállamokat, hogy hozzanak 
intézkedéseket a nők elleni erőszak 
előfordulását elősegítő gazdasági és 
szociális okok leküzdésére, mely okok 
között szerepelnek többek között a 
munkanélküliség, az alacsony bérek és 
nyugdíjak, a lakhatás hiánya, a 
szegénység és a nem létező vagy rossz 
minőségű – többek között egészségügyi, 
oktatási és társadalombiztosítási –
közszolgáltatások;

Or. en

Módosítás 17
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben és védelmezzék a nők szexuális 
és reproduktív egészségét és jogait;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Antonyia Parvanova
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben és védelmezzék a nők szexuális 
és reproduktív egészségét és jogait;

3. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák
a nők szexuális és reproduktív 
egészségének és jogainak tiszteletben 
tartásával és védelmével kapcsolatos 
nemzeti stratégiák megvalósítását; 
ismételten hangsúlyozza az Európai 
Uniónak a témával kapcsolatos 
figyelemfelhívás és a bevált gyakorlatok 
népszerűsítése területén betöltött szerepét;

Or. en

Módosítás 19
Rui Tavares

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben és védelmezzék a nők szexuális 
és reproduktív egészségét és jogait;

3. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben és védelmezzék a nők szexuális 
és reproduktív egészségét és jogait;
megerősíti, hogy az egészség a többi 
emberi jog gyakorlásához 
elengedhetetlen, alapvető emberi jog, 
továbbá, hogy az Unió csak akkor érheti 
el az egészség lehető legjobb szintjét, ha a 
szexuális és reproduktív egészséget és 
jogokat mindenki esetében teljes 
mértékben elismerik, elősegítik és 
támogatják;

Or. en

Módosítás 20
Marina Yannakoudakis
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
szavatolják állampolgáraik egészségét;

Or. en

Módosítás 21
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az egyes 
tagállamokban a prostitúció legalizált és 
intézményesített növekvő piacai 
bizonyítottan ösztönzik az 
emberkereskedelmet, ezért felszólít arra,
hogy hozzanak intézkedéseket a 
prostitúció piacainak visszaszorítására, 
így például vessenek ki büntetést e piacok 
kiaknázóira, többek között a kerítőkre és a 
szexuális szolgáltatások vásárlóira;

Or. en

Módosítás 22
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a nők politikai 
döntéshozatalon belüli alulreprezentáltsága 
demokratikus deficitet jelent; ezért felhívja 
a tagállamokat, hogy vezessenek be pozitív 
diszkriminációra irányuló intézkedéseket, 
például paritásos rendszerekre és 

5. úgy véli, hogy a nők politikai és üzleti
döntéshozatalon belüli alulreprezentáltsága 
deficitet jelent; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be pozitív 
diszkriminációra irányuló intézkedéseket, 
például paritásos rendszerekre és 
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ideiglenes női kvótákra vonatkozó 
jogszabályokat;

ideiglenes női kvótákra vonatkozó 
jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 23
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a nők politikai 
döntéshozatalon belüli alulreprezentáltsága 
demokratikus deficitet jelent; ezért felhívja 
a tagállamokat, hogy vezessenek be pozitív 
diszkriminációra irányuló intézkedéseket, 
például paritásos rendszerekre és 
ideiglenes női kvótákra vonatkozó 
jogszabályokat;

5. úgy véli, hogy a nők politikai 
döntéshozatalon belüli alulreprezentáltsága 
demokratikus deficitet jelent; ezért felhívja 
a tagállamokat, hogy vezessenek be pozitív 
diszkriminációra irányuló intézkedéseket, 
például paritásos rendszerekre és női 
kvótákra vonatkozó jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 24
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a nők politikai 
döntéshozatalon belüli alulreprezentáltsága 
demokratikus deficitet jelent; ezért felhívja 
a tagállamokat, hogy vezessenek be pozitív 
diszkriminációra irányuló intézkedéseket, 
például paritásos rendszerekre és 
ideiglenes női kvótákra vonatkozó 
jogszabályokat;

5. úgy véli, hogy a nők politikai és 
gazdasági döntéshozatalon belüli 
alulreprezentáltsága demokratikus deficitet 
jelent; ezért felhívja a tagállamokat, hogy 
vezessenek be pozitív diszkriminációra 
irányuló intézkedéseket, például paritásos 
rendszerekre és ideiglenes női kvótákra 
vonatkozó jogszabályokat;

Or. en
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Módosítás 25
Rui Tavares

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
bérszakadék csökkentése terén tett 
előrehaladás igen lassú; rámutat ara, 
hogy az ugyanolyan munkáért és azonos 
értékű munkáért járó egyforma díjazás 
elvének alkalmazása a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítása szempontjából 
kulcsfontosságú; sürgeti a Bizottságot, 
hogy haladéktalanul vizsgálja felül a 
2006/54/EK irányelvet és annak 32. 
cikkének megfelelően, az EUMSZ 157. 
cikke alapján, valamint a 2012. május 24-
i európai parlamenti állásfoglaláshoz 
tartozó mellékletben megfogalmazott 
részletes ajánlások szellemében javasoljon 
módosításokat;

Or. en

Módosítás 26
Rui Tavares

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el intézkedéseket a szakmai és a magánélet 
összeegyeztetésének megkönnyítése 
céljából, minőségi gondozási 
létesítményeket biztosítva a gyermekek és 
a kiszolgáltatott hozzátartozók számára, 
védve a várandós munkavállalók jogait, 
valamint megőrizve a szülési szabadság 
intézményét.

6. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el intézkedéseket a szakmai és a magánélet 
összeegyeztetésének megkönnyítése 
céljából, megfizethető és elérhető
minőségű gondozási létesítményeket 
biztosítva a gyermekek és a kiszolgáltatott 
hozzátartozók számára, védve a várandós 
munkavállalók jogait, valamint sürgeti a 
Tanácsot, hogy érjen el megállapodást a 
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szülési szabadságról szóló irányelv 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. igen sajnálatosnak tartja, hogy az 
idősebb nők alapvető jogai gyakran 
csorbulnak, beleértve az erőszakos 
cselekmények, a fizikai és érzelmi 
bántalmazás és pénzügyi kihasználásuk 
nagy számát több uniós országban; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek további lépéseket az idős 
nők bármilyen bántalmazása, többek 
között az idősotthonokban elkövetett rossz 
bánásmód elleni védelme érdekében; 

Or. en

Módosítás 28
Rui Tavares

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a 
gyermekgondozást biztosító 
közszolgáltatások forráscsökkentései 
közvetlenül kihatnak a nők gazdasági 
függetlenségére: a gondozási 
szolgáltatások hiányával magyarázható a 
nők 2010-ben mért 28,3%-os inaktivitása 
és részmunkaidős foglalkoztatása, 
szemben a 2009-ben fennálló 27,9%-kal. 
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2010-ben a kisgyermekes nők uniós 
foglalkoztatási aránya 12,7%-kal 
alacsonyabb volt, mint a gyermektelen 
nőké, vagyis az arány a 2008-ban mért 
11,5%-hoz képest emelkedett;

Or. en

Módosítás 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő 
nőket kettős megkülönböztetés sújtja 
egyrészt nemük, másrészt 
fogyatékosságuk miatt, ezért sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hozzanak intézkedéseket a 
fogyatékossággal elő nők alapvető 
jogainak szavatolására és védelmére az 
Unióban;

Or. en

Módosítás 30
Rui Tavares

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő jogalkotási javaslatot a szabadságok 
különböző típusaira (apasági, 
örökbefogadási, gondozási és 
szülőgondozási szabadság) a szakmai, a 
családi és a magánélet jobb 
összeegyeztethetősége érdekében, ami 
egyúttal feloldhatná a Tanácsban a 
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szülési szabadságról szóló irányelv 
kapcsán kialakult patthelyzetet;

Or. en


