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Módosítás 1
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
1 bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről szóló 1979. 
évi ENSZ-egyezményre (CEDAW),

Or. fr

Módosítás 2
Mariya Nedelcheva

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés 
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség az uniós szinten, 
valamint a harmadik országokkal 
kialakított kapcsolatokban támogatást 
élvező valamennyi közösségi politika, 
projekt és fellépés középpontjába kerüljön, 
mivel a nemek közötti egyenlőség elve 
közvetlenül kapcsolódik a demokratikus 
stabilitás, a társadalmi kohézió és az 
emberi jogok előmozdításához;

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés 
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség az uniós szinten, 
valamint a harmadik országokkal 
kialakított kapcsolatokban támogatást 
élvező valamennyi közösségi politika, 
projekt és fellépés középpontjába kerüljön, 
mivel a nemek közötti egyenlőség elve 
közvetlenül kapcsolódik az emberi jogok 
és a demokratikus elvek tiszteletben 
tartásához és a társadalmi kohézió
biztosításához;

Or. fr

Módosítás 3
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség az uniós 
szinten, valamint a harmadik országokkal 
kialakított kapcsolatokban támogatást 
élvező valamennyi közösségi politika, 
projekt és fellépés középpontjába kerüljön, 
mivel a nemek közötti egyenlőség elve 
közvetlenül kapcsolódik a demokratikus 
stabilitás, a társadalmi kohézió és az 
emberi jogok előmozdításához;

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés 
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség a közösségi 
politikák, programok, projektek és 
különféle fellépések során, valamint a 
harmadik országokkal kialakított 
kapcsolatokban is alkalmazásra kerüljön;

Or. de

Módosítás 4
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés 
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség az uniós szinten, 
valamint a harmadik országokkal 
kialakított kapcsolatokban támogatást 
élvező valamennyi közösségi politika, 
projekt és fellépés középpontjába kerüljön, 
mivel a nemek közötti egyenlőség elve 
közvetlenül kapcsolódik a demokratikus 
stabilitás, a társadalmi kohézió és az 
emberi jogok előmozdításához;

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés 
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség az uniós szinten, 
valamint az Unió és harmadik országok
között kialakított, a parlamentközi 
együttműködést is magába foglaló
mindennemű kapcsolatokban támogatást 
élvező valamennyi közösségi politika, 
program, projekt és fellépés középpontjába 
kerüljön, mivel a nemek közötti 
egyenlőség elve közvetlenül kapcsolódik a 
demokratikus stabilitás, a társadalmi 
kohézió és az emberi jogok 
előmozdításához;

Or. en
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Módosítás 5
Anna Záborská

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés 
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség az uniós 
szinten, valamint a harmadik országokkal 
kialakított kapcsolatokban támogatást 
élvező valamennyi közösségi politika, 
projekt és fellépés középpontjába kerüljön, 
mivel a nemek közötti egyenlőség elve 
közvetlenül kapcsolódik a demokratikus 
stabilitás, a társadalmi kohézió és az 
emberi jogok előmozdításához;

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást 
élvező, hosszú távú megközelítés 
alkalmazására, amely biztosítja, hogy a 
nemek közötti egyenlőség a harmadik 
országokkal kialakított kapcsolatokban 
valamennyi közösségi politika, program, 
projekt és fellépés középpontjába kerüljön, 
mivel a nemek közötti egyenlőség elve 
közvetlenül kapcsolódik a demokratikus 
stabilitás, a társadalmi kohézió és az 
emberi jogok előmozdításához;

Or. en

Módosítás 6
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. Hangsúlyozza, hogy a nők és férfiak 
egyenlő részvétele az élet minden területén 
a demokrácia lényeges eleme, valamint 
hogy a nők fejlődésben való részvétele 
alapvető és egyetemesen elfogadott érték 
és a társadalmi-gazdasági fejlődés és a 
demokratikus jó kormányzás előfeltétele;

Or. en

Módosítás 7
Rovana Plumb
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az iránymutatások 
végrehajtásakor figyelembe kell venni a 
nemi  szempontokat, és célzottan kell 
fellépni az emberi jogi jogvédőnők és az 
egyéb, nagymértékben kiszolgáltatott 
csoportok – például a gazdasági, 
társadalmi és kulturális jogokért, illetve a 
gyermekek jogaiért és a kisebbségi 
jogokért küzdő újságírók és jogvédők –
érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a nők és férfiak közötti 
egyenlőség megvalósításában a 
tagállamokban, és a harmadik országokkal 
létesített kapcsolatokban, melyet azáltal 
tölt be, hogy érvényesíti és megerősíti a 
nemek közötti egyenlőség kérdéseit a 
kiemelt témákban, és részvétel-központú 
megközelítést alkalmaz a programok 
megtervezésében és kifejlesztésében, 
hangsúlyt fektetve a nemi alapú 
sztereotípiák, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre, 
amellett, hogy bevonja a nőket a 
konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők 
aktív polgárokként való érvényesülését, 
különös figyelmet fordítva a 
legsérülékenyebb csoportokra.

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a nők és férfiak közötti 
egyenlőség megvalósításában a 
tagállamokban, és a harmadik országokkal 
létesített kapcsolatokban, melyet azáltal 
tölt be, hogy érvényesíti és megerősíti a 
nemek közötti egyenlőség kérdéseit a 
kiemelt témákban, és részvétel-központú 
megközelítést alkalmaz a programok 
megtervezésében és kifejlesztésében, 
hangsúlyt fektetve a nemi alapú 
sztereotípiák, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre;
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Or. it

Módosítás 9
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú
szerepét a nők és férfiak közötti 
egyenlőség megvalósításában a 
tagállamokban, és a harmadik országokkal 
létesített kapcsolatokban, melyet azáltal 
tölt be, hogy érvényesíti és megerősíti a 
nemek közötti egyenlőség kérdéseit a 
kiemelt témákban, és részvétel-központú 
megközelítést alkalmaz a programok 
megtervezésében és kifejlesztésében, 
hangsúlyt fektetve a nemi alapú 
sztereotípiák, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre, 
amellett, hogy bevonja a nőket a 
konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők 
aktív polgárokként való érvényesülését, 
különös figyelmet fordítva a 
legsérülékenyebb csoportokra.

2. kiemeli az Unió jelentős szerepét a nők 
és férfiak közötti egyenlőség 
megvalósításában a tagállamokban, és a 
harmadik országokkal létesített 
kapcsolatokban, melyet azáltal tölt be, 
hogy érvényesíti és megerősíti a nemek 
közötti egyenlőség kérdéseit a kiemelt 
témákban, és részvétel-központú 
megközelítést alkalmaz a programok 
megtervezésében és kifejlesztésében, 
hangsúlyt fektetve a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre, 
amellett, hogy bevonja a nőket a 
konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők 
aktív polgárokként való érvényesülését, 
különös figyelmet fordítva a 
legsérülékenyebb csoportokra.

Or. de

Módosítás 10
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a nők és férfiak közötti 
egyenlőség megvalósításában a 
tagállamokban, és a harmadik országokkal 

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a harmadik országok 
demokratizálódási folyamatában, 
valamint a nők és férfiak közötti 
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létesített kapcsolatokban, melyet azáltal 
tölt be, hogy érvényesíti és megerősíti a 
nemek közötti egyenlőség kérdéseit a 
kiemelt témákban, és részvétel-központú 
megközelítést alkalmaz a programok 
megtervezésében és kifejlesztésében, 
hangsúlyt fektetve a nemi alapú 
sztereotípiák, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre, 
amellett, hogy bevonja a nőket a 
konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők 
aktív polgárokként való érvényesülését, 
különös figyelmet fordítva a 
legsérülékenyebb csoportokra.

egyenlőség előmozdításában mind a 
tagállamokban, mind pedig a harmadik 
országokkal létesített kapcsolatokban, 
melyet azáltal tölt be, hogy érvényesíti és 
megerősíti a nemek közötti egyenlőség 
kérdéseit a kiemelt témákban, és részvétel-
központú megközelítést alkalmaz a 
programok megtervezésében és 
kifejlesztésében, hangsúlyt fektetve a nemi 
alapú sztereotípiák, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre, 
amellett, hogy bevonja a nőket a 
konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők 
aktív polgárokként való érvényesülését, 
különös figyelmet fordítva a 
legsérülékenyebb csoportokra.

Or. en

Módosítás 11
Anna Záborská

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a nők és férfiak közötti
egyenlőség megvalósításában a 
tagállamokban, és a harmadik országokkal 
létesített kapcsolatokban, melyet azáltal 
tölt be, hogy érvényesíti és megerősíti a 
nemek közötti egyenlőség kérdéseit a 
kiemelt témákban, és részvétel-központú 
megközelítést alkalmaz a programok 
megtervezésében és kifejlesztésében, 
hangsúlyt fektetve a nemi alapú 
sztereotípiák, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre, 
amellett, hogy bevonja a nőket a 
konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők 

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a nők és férfiak közötti 
egyenlőség megvalósításában a harmadik 
országokkal létesített kapcsolatokban, 
melyet azáltal tölt be, hogy érvényesíti és 
megerősíti a nemek közötti egyenlőség 
kérdéseit a kiemelt témákban, és részvétel-
központú megközelítést alkalmaz a 
programok megtervezésében és 
kifejlesztésében, hangsúlyt fektetve a nemi 
alapú sztereotípiák, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés és a nők elleni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelemre, 
amellett, hogy bevonja a nőket a 
konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők 
aktív polgárokként való érvényesülését, 
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aktív polgárokként való érvényesülését, 
különös figyelmet fordítva a 
legsérülékenyebb csoportokra.

különös figyelmet fordítva a 
legsérülékenyebb csoportokra.

Or. en

Módosítás 12
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. támogatja, hogy a nők „béketeremtő” 
szerepet töltsenek be a konfliktusok 
megelőzése és megoldása érdekében, és 
síkra száll a nők társadalom javára 
történő aktív részvétele mellett;

Or. it

Módosítás 13
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. támogatja a legsérülékenyebb 
személyek védelmére irányuló, különösen 
a gyermekek, nők és idősek javát szolgáló 
regionális programokat;

Or. it

Módosítás 14
Britta Thomsen

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja azokat a kezdeményezéseket, 
ösztönzőket, és kapacitás-bővítő 
intézkedéseket, amelyek célja a nők 
részvételének biztosítása a döntéshozatal 
valamennyi szintjén, hogy jelenlétük 
biztosíthassa az olyan kérdések figyelembe 
vételét, amelyek hatással vannak a nők
helyzetének javítására;

3. határozottan támogat minden olyan, az 
Unió külső politikáiban szereplő
kezdeményezést, ösztönzőt és kapacitás-
bővítő intézkedést, amelyek célja a nők 
részvételének biztosítása a döntéshozatal 
valamennyi szintjén mind a közéletben, 
mind pedig a magánszférában, és hisz 
abban, hogy a nők és férfiak 
döntéshozatalban való egyenlő képviselete 
elősegíti az olyan kérdések figyelembe 
vételének biztosítását, amelyek hatással 
vannak a nőkre;

Or. en

Módosítás 15
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja azokat a kezdeményezéseket, 
ösztönzőket, és kapacitás-bővítő 
intézkedéseket, amelyek célja a nők 
részvételének biztosítása a döntéshozatal 
valamennyi szintjén, hogy jelenlétük 
biztosíthassa az olyan kérdések figyelembe 
vételét, amelyek hatással vannak a nők 
helyzetének javítására;

3. támogatja azokat a kezdeményezéseket, 
ösztönzőket, és kapacitás-bővítő 
intézkedéseket, amelyek célja a nők 
részvételének biztosítása a döntéshozatal 
valamennyi szintjén, hogy jelenlétük 
biztosíthassa az olyan kérdések figyelembe 
vételét, amelyek hatással vannak a nők 
helyzetének javítására, és biztosíthassa – a 
nők helyzetét érintő kérdésekre 
vonatkozóakon túl – valamennyi politikai 
döntésben a nők és férfiak igazságosabb 
és kiegyenlítettebb képviseletét;

Or. fr

Módosítás 16
Mariya Nedelcheva
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja azokat a kezdeményezéseket, 
ösztönzőket, és kapacitás-bővítő 
intézkedéseket, amelyek célja a nők 
részvételének biztosítása a döntéshozatal 
valamennyi szintjén, hogy jelenlétük 
biztosíthassa az olyan kérdések figyelembe 
vételét, amelyek hatással vannak a nők 
helyzetének javítására;

3. támogatja azokat a kezdeményezéseket, 
ösztönzőket, és kapacitás-bővítő 
intézkedéseket, amelyek célja a nők 
részvételének biztosítása a döntéshozatal 
valamennyi szintjén, hogy jelenlétük 
biztosíthassa az olyan kérdések figyelembe 
vételét, amelyek hatással vannak a nők 
helyzetének javítására; ösztönzi a nők 
kinevezését és megválasztását előmozdító 
intézkedéseket minden szinten: nemzeti, 
regionális és helyi szinteken;

Or. fr

Módosítás 17
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a nők teljes körű 
részvételének szükségességét a béke és 
biztonság valamennyi területén a 
konfliktusmegelőzés előmozdítása és a 
fenntartható béke biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Britta Thomsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
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nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének 
biztosítására.

nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének biztosítására 
valamennyi uniós külső politikában;

Or. en

Módosítás 19
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének 
biztosítására.

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének, valamint 
annak biztosítására, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézet 
végezzen kutatásokat a nemi egyenlőség 
kérdésének az Unió külső misszióin belül 
történő érvényesítésével kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 20
Andrea Češková

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének 
biztosítására.

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének, valamint az 
emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartásának 
biztosítására, különösen az Unió által 
nyújtott pénzügyi támogatások 
vonatkozásában;

Or. cs
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Módosítás 21
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének 
biztosítására.

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének, valamint 
annak biztosítására, hogy a finanszírozás 
elérhető legyen a nők, a nem kormányzati 
szervezetek és a különleges, elsősorban a 
civil társadalomra összpontosító projektek 
számára;

Or. en

Módosítás 22
Anna Záborská

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének 
biztosítására.

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a 
nemek közötti egyenlőség politikája
rendszeres felmérésének és értékelésének 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 23
Mariya Nedelcheva

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szilárdan hisz abban, hogy az egyének – 5. szilárdan hisz abban, hogy az egyének –
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különösképpen a nők – és a civil 
társadalom megerősítése az oktatás, a 
képzés, és a tudatosítás révén, valamennyi
emberi jog, köztük a szociális, a gazdasági 
és a kulturális jogok támogatásának 
biztosítása mellett alapvető kiegészítője 
minden demokratizálódást célzó politika és 
program kidolgozásának és 
végrehajtásának, amelyek számára a 
szükséges finanszírozást biztosítani kell;

különösképpen a nők – és a civil 
társadalom megerősítése az oktatás, a 
képzés, és a tudatosítás révén, általában az 
emberi jogok, köztük a szociális, a 
gazdasági és a kulturális jogok 
támogatásának biztosítása mellett alapvető 
kiegészítője minden demokratizálódást 
célzó politika és program kidolgozásának 
és végrehajtásának, amelyek számára a 
szükséges finanszírozást biztosítani kell;

Or. fr

Módosítás 24
Rovana Plumb

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a női vállalkozóknak 
szóló különleges képzési programok 
kidolgozásának szükségességét a 
világkereskedelemben való részvételük 
megerősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 25
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálat létrehozásáról szóló határozat 
megköveteli az érdem alapján történő 
munkaerő-felvételt, valamint a nemek 
egyensúlyának biztosítását minden szinten; 
üdvözli a delegáció-vezetői szinten a 
férfiak és nők közötti 50–50%-os arányt 

6. megjegyzi, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálat létrehozásáról szóló határozat 
megköveteli az érdem alapján történő 
munkaerő-felvételt, valamint a nemek 
egyensúlyának biztosítását minden szinten; 
üdvözli a delegáció-vezetői szinten a 
férfiak és nők közötti 50–50%-os arányt 
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elérését célzó törekvéseket1. elérését célzó törekvéseket1. felszólítja az 
Európai Külügyi Szolgálatot, hogy 
aktívan támogassa a nők és férfiak 
egyenlő képviseletét a konfliktus sújtotta 
államok intézményeiben.

Or. en

Módosítás 26
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálat létrehozásáról szóló határozat 
megköveteli az érdem alapján történő 
munkaerő-felvételt, valamint a nemek 
egyensúlyának biztosítását minden szinten; 
üdvözli a delegáció-vezetői szinten a 
férfiak és nők közötti 50–50%-os arányt 
elérését célzó törekvéseket.

6. megjegyzi, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálat létrehozásáról szóló határozat 
megköveteli az érdem alapján történő 
munkaerő-felvételt, valamint a nemek 
egyensúlyának biztosítását minden szinten; 
mindazonáltal sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a szolgálat jelenlegi összetételében 
nem felel meg ennek a nők és férfiak 
egyensúlyával kapcsolatos elvnek, és 
felszólítja a Bizottságot az egyenlőség 
visszaállatására, különösen az igazgatói és 
az uniós különleges képviselői szinten.

Or. fr

Módosítás 27
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálat létrehozásáról szóló határozat 
megköveteli az érdem alapján történő 
munkaerő-felvételt, valamint a nemek 
egyensúlyának biztosítását minden szinten; 

6. megjegyzi, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálat létrehozásáról szóló határozat 
megköveteli az érdem alapján történő 
munkaerő-felvételt, valamint a nemek 
egyensúlyának biztosítását minden szinten; 
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üdvözli a delegáció-vezetői szinten a 
férfiak és nők közötti 50–50%-os arányt 
elérését célzó törekvéseket1.

tudomásul veszi a delegáció-vezetői 
szinten a férfiak és nők közötti 50–50%-os 
arányt elérését célzó törekvéseket1.

Or. de


