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Módosítás 1
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az Európa Tanács 
Miniszterek Bizottsága (CM/Rec(2010)5 
számú) a szexuális irányultságon vagy 
nemi identitáson alapuló diszkrimináció 
elleni küzdelemről szóló ajánlására, 
valamint az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése ugyanezen témáról szóló 
ajánlására és határozatára (1915. sz. 
ajánlás és 1728. sz. határozat),

Or. en

Módosítás 2
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés semmilyen politikai, 
vallási vagy kulturális alapon nem 
igazolható;

B. mivel a nőkkel szembeni erőszak 
és/vagy megkülönböztetés semmilyen 
politikai, vallási vagy kulturális alapon 
nem igazolható;

Or. en

Módosítás 3
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a „nők elleni erőszak” kifejezés 
alatt olyan, a nemi megkülönböztetésen 
alapuló bármely cselekmény értendő, 
amely a nők számára fizikai, szexuális 
vagy pszichológiai sérülést, illetve 
szenvedést eredményez vagy 
eredményezhet, beleértve az ilyen 
cselekményekkel való fenyegetést, a 
kényszert, vagy a szabadságtól való 
önkényes megfosztást, függetlenül attól, 
hogy az a köz- vagy a magánéletben 
történik,

Or. en

Módosítás 4
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tömeges megerőszakolások 
formájában elkövetett erőszakos 
közösüléseket, az emberkereskedelmet és a 
szexuális zaklatások a nők és gyermekek 
ellen elkövetett más formáit a világ 
konfliktus sújtotta régióiban továbbra is 
háborús taktikaként alkalmazzák, ami 
tűrhetetlen;

C. mivel a tömeges megerőszakolások 
formájában elkövetett erőszakos 
közösüléseket, az emberkereskedelmet és a 
szexuális zaklatásoknak a nők és 
gyermekek ellen elkövetett más formáit a 
világ konfliktus sújtotta régióiban a 
fegyveres erők továbbra is „háborús 
zsákmányként” és a szexuális erőszakot 
elkövetők háborús taktikaként 
alkalmazzák, ami tűrhetetlen;

Or. en

Módosítás 5
Barbara Matera

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tömeges megerőszakolások 
formájában elkövetett erőszakos 
közösüléseket, az emberkereskedelmet és a 
szexuális zaklatások a nők és gyermekek 
ellen elkövetett más formáit a világ 
konfliktus sújtotta régióiban továbbra is 
háborús taktikaként alkalmazzák, ami 
tűrhetetlen;

C. mivel a tömeges megerőszakolások 
formájában elkövetett erőszakos 
közösüléseket, az emberkereskedelmet és a 
szexuális zaklatásoknak a nők és 
gyermekek ellen elkövetett más formáit a 
világ konfliktus sújtotta régióiban továbbra 
is háborús taktikaként alkalmazzák, ami 
tűrhetetlen, és mivel a háborús 
helyzetekben elkövetett tömeges nemi 
erőszakot az Egyesült Nemzetek
Szervezete az emberiesség elleni 
bűntettnek minősítette, és 2008-tól az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa elkötelezte 
magát a nemi erőszak háborús 
takitikaként való alkalmazása elleni 
küzdelme iránt;

Or. it

Módosítás 6
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tömeges megerőszakolások 
formájában elkövetett erőszakos 
közösüléseket, az emberkereskedelmet és a 
szexuális zaklatások a nők és gyermekek 
ellen elkövetett más formáit a világ 
konfliktus sújtotta régióiban továbbra is 
háborús taktikaként alkalmazzák, ami 
tűrhetetlen;

C. mivel a tömeges és etnikai
megerőszakolások formájában elkövetett 
erőszakos közösüléseket, az 
emberkereskedelmet és a szexuális 
zaklatások a nők és gyermekek ellen 
elkövetett más formáit a világ konfliktus 
sújtotta régióiban továbbra is háborús 
taktikaként alkalmazzák, ami tűrhetetlen;

Or. en

Módosítás 7
Angelika Werthmann
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Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a nők rendszerint kulcsszerepet 
töltenek be a háború utáni békeépítésben, 
így a konfliktusrendezési, megbékélési és 
rehabilitációs folyamatban;

D. mivel az a tény is alátámasztja a nők
bevonásának és a nemi dimenziónak a 
fontosságát, hogy ahol több nő vesz részt a 
konfliktusrendezési és béketeremtési 
műveletekben, ott kulcsszerepet töltenek 
be a béketárgyalásokban, valamint az 
újjáépítés, a rehabilitáció és a béke 
megszilárdítása több területre kiterjed;

Or. en

Módosítás 8
Barbara Matera

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel a nők elleni erőszak különböző 
formái továbbra is jelen vannak, azonban 
azokat gyakran nem jelentik, mivel az 
elkövetők az áldozat közvetlen 
családtagjai;

Or. it

Módosítás 9
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. különösen hangsúlyozza az 
egészségügyi nevelés, valamint a szexuális 
és reproduktív egészségre irányuló 
megfelelő programok előmozdításának 
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szükségességét, amelyek központi helyet 
foglalnak el az EU-nak a harmadik 
országokra irányuló fejlesztési és emberi 
jogi politikájában; 

Or. en

Módosítás 10
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot 
annak biztosítására, hogy a 
konfliktushelyzetben levő nőknek 
tisztességes hozzáférésük legyen a 
közegészségügyi rendszerekhez, megfelelő 
nőgyógyászati és szülészeti ellátásban 
részesüljenek az Egészségügyi 
Világszervezet meghatározása értelmében;

Or. en

Módosítás 11
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. komoly aggodalmát fejezi ki a több 
harmadik ország városi és vidéki 
környezetében mélyen gyökerező nemi 
alapú megkülönböztetés és családon 
belüli erőszak miatt; a nők és lányok ellen 
Dél-Afrikában elkövetett nemi erőszak és 
erőszakos közösülés magas aránya miatt; 
a nem megfelelő nyomozások miatt, 
amelyeket gyakran nemi előítéletek 
akadályoznak; az egészségügyi ellátáshoz 
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való hozzáférés akadályozása miatt; az 
áldozatok késedelmes orvosi ellátásban 
való részesítése miatt;

Or. en

Módosítás 12
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a nők jogainak megfelelőbb 
figyelembevételét a külső fellépés keretébe 
tartozó valamennyi politikában és pénzügyi 
eszközben, a nemek közötti egyenlőség 
földrajzi és tematikus programok révén 
történő általános érvényesítésének 
fokozása és az eszközök jobb 
összehangolása céljából;

2. kéri a nők jogainak megfelelőbb 
figyelembevételét a külső fellépés keretébe 
tartozó valamennyi politikában és pénzügyi 
eszközben, a nemek közötti egyenlőség 
földrajzi és tematikus programok révén 
történő általános érvényesítésének 
fokozása és az eszközök jobb 
összehangolása céljából; úgy véli, hogy a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
emberi jogainak védelmét az EU 
külpolitikájának valamennyi vonatkozó 
területébe, illetve a kapcsolódó 
fellépésekbe és programokba bele kell 
foglalni;

Or. lt

Módosítás 13
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy külpolitikájukban 
aktívan mozdítsák elő a nemi, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy hitbéli 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron, 
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illetve szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetésmentességet, többek 
között a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze (EIDHR) révén;

Or. en

Módosítás 14
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. üdvözli a Tanács emberi jogi 
munkacsoportja által 2010-ben 
kidolgozott eszközkészletet, amely segíti az 
uniós intézményeket, az uniós 
tagállamokat, küldöttségeket és másokat, 
hogy proaktívan lépjenek fel, amikor a 
leszbikusok, melegek, biszexuálisok és 
transzszexuálisok emberi jogai sérülnek, 
és felszólítja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az ilyen sérelmekhez vezető 
strukturális okokkal;

Or. en

Módosítás 15
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megismétli, hogy a nők jogainak az EU 
által folytatott emberi jogi párbeszédek és 
az EU olyan harmadik országokkal 
folytatott politikai párbeszédjének fontos 
részét kellene alkotniuk, amelyekkel 
együttműködési vagy társulási 
megállapodást írtak alá, összhangban az e 

3. megismétli, hogy a nők jogainak az EU 
által folytatott emberi jogi párbeszédek és 
az EU olyan harmadik országokkal 
folytatott politikai párbeszédjének fontos 
részét kellene alkotniuk, amelyekkel 
együttműködési vagy társulási 
megállapodást írtak alá, összhangban az e 
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megállapodásokban szereplő emberi jogi 
záradékokkal; felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy e rendelkezések megsértése 
esetén tegyenek meg minden megfelelő 
intézkedést;

megállapodásokban szereplő emberi jogi 
záradékokkal;  megállapítja, hogy a nők 
tárgyalásokon és a békés átmenetre 
irányuló aktív fellépésekben való 
részvételét ki kell terjeszteni; felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy e 
rendelkezések megsértése esetén tegyenek 
meg minden megfelelő intézkedést;

Or. en

Módosítás 16
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. 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 ürügyet 
és ösztönzőt jelent a gyilkosok számára; 

Or. en

Módosítás 17
Raül Romeva i Rueda
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
alakítson ki egyértelmű felelősségi 
köröket az Európai Külügyi Szolgálatban, 
és koordinálja az uniós küldöttségek 
vonatkozó fellépéseit azon tagállamok 
külképviseleteivel, amelyek olyan 
országokban találhatók, amelyek készek 
arra, hogy a főképviselő, Catherine 
Ashton a nők és a lányok ellen elkövetett 
gyilkosságokról szóló nyilatkozatát 
konkrét, elegendő forrással rendelkező 
politikai lépésekké alakítsák; felszólítja 
továbbá a Bizottságot, hogy nyújtson 
politikai és pénzügyi támogatást az 
Emberi Jogok Amerika-közi 
Rendszerének a nők és a lányok ellen 
elkövetett gyilkosságokkal kapcsolatos 
munkájához, és járuljon hozzá ítéleteinek 
végrehajtásához; 

Or. en

Módosítás 18
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. támogatja a latin-amerikai államokat, 
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 
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együttműködését, hogy a biregionális 
partnerség keretében megoldást találjanak 
a nők elleni erőszak, illetve a nők és a 
lányok ellen elkövetett gyilkosságok 
felszámolását illetően;

Or. en

Módosítás 19
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze a 
nők jogait a tagjelölt országokkal folytatott
tárgyalások középpontjába, és emlékeztet 
arra, hogy Törökország számára előírták, 
hogy érjen el látható és konkrét 
eredményeket az egyenlőség elvének 
alkalmazása és a nők jogainak tiszteletben 
tartása terén;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze a 
nők jogait kivétel nélkül valamennyi 
tagjelölt országgal folytatott tárgyalásai 
középpontjába; és emlékeztesse a török 
hatóságokat, hogy a nők elleni súlyos 
erőszak, a becsületgyilkosságok, a korai és
kényszerházasságok Törökország esetében 
továbbra is fontos kérdések; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vessen véget annak, 
hogy figyelmen kívül hagyja az 
alkalmazott megoldások hatástalanságát 
és azt, hogy a török hatóságok nem igazán 
akarják az elkövetők hatékony 
megbüntetését; felszólítja a Bizottságot, 
hogy sürgesse a török kormányt a 
reformok felgyorsítására, a nemek közötti 
egyenlőséget és az erőszakellenességet 
célzó programok bevezetésére az oktatás 
valamennyi szintjén, a közhivatalnokok, a 
rendőrségben, az igazságügyben és a civil 
társadalomban dolgozók továbbképzésére; 
felszólítja a Bizottságot, hogy szólítsa fel 
Törökországot hatékony megelőzési, 
védelmi és büntetőeljárási politikák 
végrehajtására, és hogy mutasson 
kézzelfogható előrelépést a nők jogainak 
tiszteletben tartása és végrehajtása terén;

Or. en
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Módosítás 20
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze a 
nők jogait a tagjelölt országokkal folytatott 
tárgyalások középpontjába, és emlékeztet 
arra, hogy Törökország számára előírták, 
hogy érjen el látható és konkrét 
eredményeket az egyenlőség elvének 
alkalmazása és a nők jogainak tiszteletben 
tartása terén;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze a
nők jogait a tagjelölt országokkal folytatott 
tárgyalások középpontjába, és emlékeztet 
arra, hogy Törökország számára előírták, 
hogy érjen el látható és konkrét 
eredményeket az egyenlőség elvének 
alkalmazása és a nők jogainak tiszteletben 
tartása terén; és hajtsa végre az olyan 
nemzetközi kötelezettségeket, mint a 
nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezményt, a 
kairói cselekvési programot, a Pekingi 
Cselekvési Platformot és az ENSZ 
Millenniumi Nyilatkozatát;

Or. en

Módosítás 21
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze a 
nők jogait a tagjelölt országokkal folytatott 
tárgyalások középpontjába, és emlékeztet 
arra, hogy Törökország számára előírták, 
hogy érjen el látható és konkrét 
eredményeket az egyenlőség elvének 
alkalmazása és a nők jogainak tiszteletben 
tartása terén;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze a 
nők jogait a tagjelölt országokkal folytatott 
tárgyalások középpontjába, és emlékeztet 
arra, hogy ezen országok számára előírták, 
hogy érjen el látható és konkrét 
eredményeket az egyenlőség elvének 
alkalmazása és a nők jogainak tiszteletben 
tartása terén;

Or. en
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Módosítás 22
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. 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;

Or. en

Módosítás 23
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. elismeri a demokrácia és az emberi 
jogok európai eszköze által a nők jogainak 
és a női jogok védelmezőinek védelmében 
játszott pozitív szerepet, és üdvözli a 
nőkkel és lányokkal szembeni erőszakra, a 
konfliktushelyzetben a nőkkel szemben 
elkövetett nemi erőszakra, a kényszer- és 
korai házasságra, a női nemi szervek 
megcsonkítására és a nők demokratikus 
folyamatban való részvételére vonatkozó 
uniós iránymutatásokkal összhangban 
szervezett regionális és tematikus 
kampányokat;

7. elismeri a demokrácia és az emberi 
jogok európai eszköze által a nők jogainak 
és a női jogok védelmezőinek védelmében 
játszott pozitív szerepet, és üdvözli a
sztereotípiák, a megkülönböztetés és 
családon belüli erőszak elleni küzdelem 
jegyében a nőkkel és lányokkal szembeni 
erőszakra, a konfliktushelyzetben a nőkkel 
szemben elkövetett nemi erőszakra, a 
kényszer- és korai házasságra, a női nemi 
szervek megcsonkítására és a nők 
demokratikus folyamatban való 
részvételére vonatkozó uniós 
iránymutatásokkal összhangban szervezett 
regionális és tematikus tudatosságfokozó
kampányokat;
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Or. en

Módosítás 24
Barbara Matera

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák az ENSZ 2003-ban tett 
kezdeményezését a női nemi szervek 
megcsonkításával szembeni „zéró 
tolerancia” nemzetközi napjának 
kinyilvánításával kapcsolatosan annak 
érdekében, hogy a nyilvánosságnak 
nagyobb tudomása legyen a nők és lányok 
egészséghez és fizikai épséghez való 
alapvető jogának megsértéséről;   

Or. it

Módosítás 25
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. támogatja a világ minden részén a nők 
jogaiért harcoló nőket, különösen 
figyelembe véve a Szaúd-Arábiában 
nemrég történteket, ahol egyre több nő 
vezet autót és küzd az egyenlőségért;

Or. en

Módosítás 26
Antigoni Papadopoulou
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy mind a helyi 
társadalom, mind pedig a politika szintjén 
fokozni kell az erőfeszítéseket annak 
érdekében, hogy megszüntessék a női 
nemi szervek megcsonkításának minden 
formáját, és ily módon rámutassanak 
arra, hogy ez a gyakorlat az emberi jogok, 
illetve a nők és a lányok fizikai épségének 
súlyos megsértése;

Or. en

Módosítás 27
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja mindazonáltal a Bizottságot, 
hogy használja tovább ezt az eszközt a 
nőkkel szembeni erőszak valamennyi 
formájának kezelése érdekében, valamint 
dolgozzon ki intézkedéseket a nők jogainak 
és a társadalomban elfoglalt helyüknek a 
megerősítésére;

8. felszólítja mindazonáltal a Bizottságot, 
hogy használja tovább ezt az eszközt a 
nőkkel szembeni fizikai, társadalmi és 
pszichológiai erőszak valamennyi 
formájának kezelése érdekében, valamint 
dolgozzon ki intézkedéseket a nők jogainak 
és a társadalomban elfoglalt helyüknek a 
megerősítésére;

Or. en

Módosítás 28
Gesine Meissner

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja mindazonáltal a Bizottságot, 
hogy használja tovább ezt az eszközt a 
nőkkel szembeni erőszak valamennyi 
formájának kezelése érdekében, valamint 
dolgozzon ki intézkedéseket a nők jogainak 
és a társadalomban elfoglalt helyüknek a 
megerősítésére;

8. felszólítja mindazonáltal a Bizottságot, 
hogy használja tovább ezt az eszközt a 
nőkkel szembeni erőszak valamennyi 
formájának kezelése érdekében, valamint 
dolgozzon ki intézkedéseket a nők jogainak 
és a társadalomban elfoglalt helyüknek a 
megerősítésére, és a bizonyos kultúrákban 
mélyen gyökerező gyakorlatoknak, mint a 
kényszerházasságnak és a női nemi 
szervek megcsonkításának 
megakadályozására;

Or. de

Módosítás 29
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják felül és 
alaposan újítsák meg a 2014–2020-as 
többéves pénzügyi keret számára tett 
javaslatban a külkapcsolatok terén a 
nemek közötti egyenlőségre irányuló 
rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás 30
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy hozza 
létre a Nők Elleni Erőszak Európai 
Megfigyelőközpontját;
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Or. lt

Módosítás 31
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. emlékeztet arra, hogy a harmadik 
országok emberkereskedelem áldozatává 
vált vagy az illegális bevándorlás 
megkönnyítésére irányuló cselekményektől 
érintett, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságokkal együttműködő állampolgárai 
részére kiállított tartózkodási engedélyről 
szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK 
tanácsi irányelv, valamint az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2009. június 
18-i 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv az emberkereskedelem 
áldozatainak védelmére szolgáló hasznos 
eszközök, és ezeket maradéktalanul végre 
kell hajtani;

9. emlékeztet arra, hogy a harmadik 
országok erőszakos közösülés,
emberkereskedelem, valamint a nők és 
gyermekek ellen elkövetett szexuális 
zaklatások más formáinak áldozatává vált 
vagy az illegális bevándorlás 
megkönnyítésére irányuló cselekményektől 
érintett, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságokkal együttműködő állampolgárai 
részére kiállított tartózkodási engedélyről 
szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK 
tanácsi irányelv, valamint az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2009. június 
18-i 2009/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv az emberkereskedelem 
áldozatainak védelmére szolgáló hasznos 
eszközök, és ezeket maradéktalanul végre 
kell hajtani;

Or. en

Módosítás 32
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a gyermekek – 10. hangsúlyozza, hogy a gyermekek –
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különösen a lányok – anyakönyvezésének 
elmulasztása jogaik első megtagadását 
jelenti; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
amennyiben szükséges, támogassa 
harmadik országokban a születések 
anyakönyvezését;

különösen a lányok – anyakönyvezésének 
elmulasztása jogaik első megtagadását 
jelenti;  felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
amennyiben szükséges, támogassa 
harmadik országokban a születések 
anyakönyvezését; hangsúlyozza, hogy el 
kell ismerni az anyaság védelmére és 
támogatására irányuló jogokat, a 
gyermekgondozást és gyermeknevelést, 
valamint a nők egészségügyi és gazdasági 
biztonságát; 

Or. en

Módosítás 33
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felszólít olyan programok előtérbe 
helyezésére és finanszírozására, amelyek 
biztosítják valamennyi lány iskolába 
járását, figyelembe véve, hogy a lányok 
iskolába járása alapkő, amelyre a nemek 
szempontjából egyenlőbb, a nők gazdasági 
függetlenségét előmozdító, valamint a 
lányok és nők szexuális kizsákmányolását 
világszerte csökkentő társadalmak 
építhetők; 

Or. en

Módosítás 34
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy a nők szexuális 



PE480.809v02-00 20/24 AM\892819HU.doc

HU

és reproduktív jogainak érvényesítése, 
valamint az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
növelésére irányuló erőfeszítések a nők 
emberi jogainak megőrzése szempontjából 
alapvető fontossággal bírnak, és ebben az 
összefüggésben felszólítja az EU-t, hogy 
az anyai egészségre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési cél megvalósítása 
érdekében gyorsítsa fel erőfeszítéseit, 
többek között a tájékoztatáshoz, a modern 
fogamzásgátláshoz és a reproduktív 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása révén; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Bizottság valamennyi 
nemzetközi fejlesztéspolitikai 
intézkedésében ezt a célkitűzést kövesse; 

Or. en

Módosítás 35
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. támogatja a Bizottságot az 
egészségügy területén, különösen a HIV 
és az AIDS megelőzésében, és kéri a 
Bizottságot, hogy szilárdítsa meg az 
egészségügyi nevelést, különösen a terhes 
és szoptató nők számára;

Or. en

Módosítás 36
Mary Honeyball

Véleménytervezet
12 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

12. üdvözli a legtöbb uniós választási 
megfigyelési misszióban a nemek 
kérdésével foglalkozó szakértő jelenlétét, 
valamint a választási folyamatban a nők 
részvételére irányuló figyelmet, és kéri, 
hogy az uniós választási megfigyelési
missziók jelentéseiben foglalt 
következtetéseket építsék be az érintett 
országokban a földrajzi és tematikus 
programokba;

12. üdvözli a legtöbb uniós választási 
megfigyelési misszióban a nemek 
kérdésével foglalkozó szakértő jelenlétét, 
valamint a választási folyamatban a nők 
részvételére irányuló figyelmet, és kéri, 
hogy hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi uniós 
választási megfigyelési misszióban való 
jelenlétük biztosítására;

Or. en

Módosítás 37
Mary Honeyball

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. kéri, hogy az uniós választási 
megfigyelési misszióknak a nők választási 
folyamatban való politikai részvételére 
irányuló jelentéseiben foglalt 
következtetéseket építsék be az érintett 
országokban a földrajzi és tematikus 
programokba;

Or. en

Módosítás 38
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. fenntartja annak szükségességét, 
hogy a nők rendelkezhessenek szexuális 
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és reproduktív jogaik felett, többek között 
a fogamzásgátláshoz és a 
terhességmegszakításhoz való könnyű 
hozzáférés révén; rámutat, hogy a 
reproduktív egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés joga az 
emberi jogok alapvető részét képezi; 
hangsúlyozza, hogy a reprodutív jogok 
valamennyi pár és egyén ahhoz való 
jogának az elismerésén alapulnak, hogy 
mindenki szabadon és felelősségteljesen 
dönthessen gyermekei számáról és a 
gyermekvállalás időpontjáról, és hogy 
ennek megvalósításához megfelelő 
tájékoztatás és eszközök álljanak 
rendelkezésére; hangsúlyozza a 
legmagasabb szintű szexuális és 
reproduktív egészség eléréséhez való 
jogot, amely magában foglalja a 
gyermekvállalással kapcsolatos döntések 
megkülönböztetés-, kényszer- és 
erőszakmentesen történő meghozatalához 
való jogot (a WHO meghatározása);

Or. en

Módosítás 39
Barbara Matera

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. kifejezetten támogatja a Daphne 
programot, amely a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelmre irányul az EU 
különböző tagállamaiban 1997 óta 
végrahajtott 500 projekt végrehajtása 
révén, és amely elsődleges célja a nőkkel 
szemben munkahelyen, iskolában és 
otthon elkövetett szexuális, pszichológiai 
és fizikai erőszak valamennyi formájának 
megszüntetése;

Or. it
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Módosítás 40
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. felszólítja a Bizottságot, hogy segítsen 
a szelektív abortusz kezelésében, mivel sok 
társadalomban továbbra is az a kép él, 
hogy a leánygyermek terhet, a fiúgyermek 
pedig pénzügyi támogatót jelent;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy segítsen 
a szelektív abortusz és a lánycsecsemők 
meggyilkolásának megszüntetésében, 
mivel sok társadalomban továbbra is az a 
kép él, hogy a leánygyermek terhet, a 
fiúgyermek pedig pénzügyi támogatót 
jelent; felszólítja a Bizottságot, hogy ehhez 
használja fel a fejlesztési és támogatási 
célra szánt költségvetését;

Or. en

Módosítás 41
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. felszólítja a Bizottságot, hogy segítsen 
a szelektív abortusz kezelésében, mivel sok 
társadalomban továbbra is az a kép él, 
hogy a leánygyermek terhet, a fiúgyermek 
pedig pénzügyi támogatót jelent;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy 
munkálkodjon a nemi alapon 
diszkrimináló nemi alapú szelekció 
megelőzésén, és kéri, hogy ezt ne a 
reproduktív egészségügyi 
szolgáltatásokhoz és technológiához való 
hozzáférés korlátozás révén tegye, hanem 
a nők és lányok elleni strukturális 
megkülönböztetés megszüntetésére 
irányuló erőfeszítések növelése révén, 
többek között a nemi alapon 
diszkriminatív jogszabályok eltörlése, a 
nők és a lányok helyzetének iskoláztatás 
révén történő megerősítése, az örökléssel, 
hozománnyal, idős kori finanszírozással 
és személyi biztonsággal, valamint a 
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családi név meghatározásával stb. 
kapcsolatos politikák kezelése révén;

Or. en

Módosítás 42
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen 
fel az úgynevezett nemi alapon 
végrehajtott abortusz és a nők és lányok 
elleni sérelmes tradiciók és gyakorlatok 
minden formája ellen;

Or. en

Módosítás 43
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a nők jogainak és 
helyzetének előmozdítása terén 
elkötelezett NGO-k aktív részvételét az 
összes együttműködési és fejlesztési 
programban;

Or. en


