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Módosítás 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján előmozdítsa, 
fejlessze és megszilárdítsa a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, az 
egyenlőség elvének, valamint a 
jogállamiságnak az értékeit, melyek az 
Unió alapját képezik.

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján előmozdítsa, 
fejlessze és megszilárdítsa a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, az 
egyenlőség és sokszínűség – különösen a 
férfiak és nők közötti egyenlőség –
elvének, valamint a jogállamiságnak az 
értékeit, melyek az Unió alapját képezik.

Or. en

Módosítás 12
Mariya Nedelcheva

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján előmozdítsa, 
fejlessze és megszilárdítsa a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, az
egyenlőség elvének, valamint a 
jogállamiságnak az értékeit, melyek az 
Unió alapját képezik.

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján előmozdítsa, 
fejlessze és megszilárdítsa a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, a nők 
jogainak, a nemek közötti egyenlőség 
elvének, a 
megkülönböztetésmentességnek, valamint 
a jogállamiságnak az értékeit, melyek az 
Unió alapját képezik.

Or. fr
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Módosítás 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nők a partnerországokban sajátos 
problémákkal és hátrányos 
megkülönböztetéssel szembesülnek mind a 
munkaerőpiacon, mind a magán- és 
közéletben.

Or. en

Módosítás 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia és az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, valamint a 
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
értékei melletti kölcsönös elkötelezettségen 
és ezen értékek előmozdításán alapul.

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség, az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, valamint a 
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
értékei melletti kölcsönös elkötelezettségen 
és ezen értékek előmozdításán alapul.

Or. en

Módosítás 15
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia és az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, valamint a
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
értékei melletti kölcsönös elkötelezettségen 
és ezen értékek előmozdításán alapul.

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia, a férfiak és nők emberi jogai, 
a jogállamiság, a jó kormányzás, valamint 
a nemek közötti egyenlőség és a 
fenntartható fejlődés értékei melletti 
kölcsönös elkötelezettségen és ezen 
értékek előmozdításán alapul.

Or. en

Módosítás 16
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendelkezés keretében konkrét 
programozási célkitűzéseket és 
intézkedéseket kell támogatni a nemek 
közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség tekintetében. 
Továbbá a nemek közötti egyenlőséget és 
a megkülönböztetésmentességet 
horizontális célkitűzésként be kell építeni 
az e rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenységbe.

Or. en

Módosítás 17
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az EU–Afrika közös stratégia az 
észak-afrikai földközi-tengeri 
szomszédokhoz fűződő kapcsolatokban 
fontos.

(14) Az EU–Afrika közös stratégia és az
isztambuli cselekvési keret az észak-afrikai 
földközi-tengeri szomszédokhoz fűződő 
kapcsolatokban fontos.

Or. en

Módosítás 18
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió külső támogatásának 
egyre nagyobb finanszírozási igénye van, 
az Unió gazdasági és költségvetési helyzete
azonban behatárolja az ilyen 
támogatásokhoz rendelkezésre álló 
erőforrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
felhasználására kell törekednie tőkeáttételi 
hatást kiváltó pénzügyi eszközök 
használata révén. Ezt a hatást növelni 
lehetne a pénzügyi eszközök által 
beruházott és generált források 
felhasználásával és újrafelhasználásával.

(19) Az Európai Unió külső támogatásának 
egyre nagyobb finanszírozási igénye van, 
az Unióban jelenleg tapasztalható
gazdasági és költségvetési takarékossági 
válság azonban behatárolja az ilyen 
támogatásokhoz rendelkezésre álló 
erőforrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb
és leggyakorlatiasabb felhasználására kell 
törekednie tőkeáttételi hatást kiváltó 
pénzügyi eszközök használata révén. Ezt a 
hatást növelni lehetne a pénzügyi eszközök 
által beruházott és generált források 
felhasználásával és újrafelhasználásával.

Or. en

Módosítás 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemek közötti egyenlőséget és a (21) A nemek közötti egyenlőséget és a 
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megkülönböztetésmentességet olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani.

megkülönböztetésmentességet olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység és szakpolitika
során szem előtt kell tartani. A nők 
helyzetét és szerepét különleges 
intézkedések és programok révén is elő
kell mozdítani.

Or. en

Módosítás 20
Mariya Nedelcheva

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemek közötti egyenlőséget és a 
megkülönböztetésmentességet olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani.

(21) A nemek közötti egyenlőséget olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani, és amelyet a nők jogainak 
előmozdítása és a nők ellen irányuló 
erőszakos cselekedetekkel és a nemi alapú 
megkülönböztetéssel szembeni fellépés 
révén is tükrözni kell. A nők helyzetének 
partnerországokbeli előmozdítása 
érdekében az Európai Uniónak és 
tagállamainak különös figyelmet kell 
fordítaniuk valamennyi olyan 
intézkedésre, amely előmozdítja és segíti a 
nők politikai és gazdasági döntéshozatali 
pozíciókban és a civil társadalomban 
betöltött szerepét.

Or. fr

Módosítás 21
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemek közötti egyenlőséget és a 
megkülönböztetésmentességet olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani.

(21) A nemek közötti egyenlőséget és a 
megkülönböztetésmentességet olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani, tekintettel a 
partnerországokban végbemenő 
demokratikus átalakulási folyamatokra és 
különösen arra a célra, hogy növeljük a 
nők részvételét a politikai folyamatokban 
nemzeti, regionális és helyi szinten annak 
érdekében, hogy előmozdítsuk a nők 
politikai folyamatokban játszott szerepét a 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országokban, és hogy ezáltal olyan 
intézkedéseket fogadjunk el, amelyek 
megszüntetik a nők által elszenvedett 
egyenlőtlenségeket.

Or. it

Módosítás 22
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az Európa észak-afrikai és közel-
keleti szomszédságában végbemenő 
változásoknak hozzá kell járulniuk a 
nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetéséhez és a 
társadalmi életben a férfiakkal azonos 
feltételekkel mellett való teljes körű 
részvételükhöz. Az Unió elkötelezett a 
szexuális erőszak, a megfélemlítés 
alkalmazásának, valamint a nők –
különösen az emberkereskedelem és a női 
nemi csonkítás sajátos problémái 
tekintetében – célpontként való 
kezelésének határozott elutasítása mellett.
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Az Unió elsődleges napirendi pontként 
kezeli annak szükségességét, hogy 
megszüntesse a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű (LMBT) 
személyek hátrányos megkülönböztetését 
és üldözését az európai 
szomszédságpolitika területén, és azt, hogy 
az LGBT személyeket hátrányos 
megkülönböztetésben részesítő, illetve 
különösen a homoszexualitást büntető, 
ugyanakkor uniós pénzügyi támogatásban 
részesülő országok esetében befagyassza 
vagy megvonja a támogatást.

Or. en

Módosítás 23
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Támogatni kell az olyan képzéseket 
az európai szomszédságpolitika 
partnerországaiban, amelyek a 
legkiszolgáltatottabb és a szegénység 
veszélyének jobban kitett embereket –
például az idős nőket és az egyedülálló 
anyákat – célozzák a társadalom 
mindenféle tevékenységében való 
részvételük növelése érdekében, erősítve 
ezáltal a nők politikai és gazdasági 
döntéshozatali folyamatokban, az 
oktatásban és a munkaerőpiacon betöltött 
szerepét, és így hozzájárulva a társadalom 
egésze és a legfontosabb 
partnerországokkal fenntartott 
kapcsolatok számára előnyös, valódi 
emancipációjukhoz.

Or. it
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Módosítás 24
Mariya Nedelcheva

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unió elkötelezett amellett, hogy az 
összes partnerével világszerte fenntartott 
kapcsolatai során ösztönzi a tisztességes 
munkát, valamint a nemzetközi szinten 
elismert munkaügyi normák és többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások 
megerősítését és hatékony végrehajtását.

(22) Az Unió elkötelezett amellett, hogy az 
összes partnerével világszerte fenntartott 
kapcsolatai során ösztönzi a tisztességes 
munkát, valamint a nemzetközi szinten 
elismert munkaügyi normák és többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások 
megerősítését és hatékony végrehajtását.
Különös figyelmet kell szentelni a nőket 
leggyakrabban foglalkoztató szolgáltatási 
és informális szektornak annak 
érdekében, hogy biztosítsák a nők 
jogainak tiszteletben tartását, valamint 
hogy előmozdítsák a munkaerőpiacon és a 
nemzeti gazdaságban való részvételüket.

Or. fr

Módosítás 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepet játszanak a kormányzás 
javításában és a jó szomszédság jövőjének 
alakításában, együttműködésben a 
nemzeti parlamentekkel. A nőknek és a 
fiataloknak ebben ténylegesen részt kell 
venniük, és ehhez ténylegesen hozzá kell 
járulniuk.

Or. en
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Módosítás 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberi jogok és alapvető
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

a) az emberi jogok és különösen a nők 
jogai és alapvető szabadságai, a 
jogállamiság, az egyenlőség és sokszínűség
elve, valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, a mélyen 
gyökerező és fenntartható demokrácia 
megteremtése, , a jó kormányzás 
ösztönzése, valamint a szociális partnereket 
is felölelő erős civil társadalom kialakítása;

Or. en

Módosítás 27
Mariya Nedelcheva

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság,
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

a) az emberi jogok, az alapvető 
szabadságjogok és a nők jogainak,
valamint a jogállamiságnak, a férfiak és 
nők közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elve 
tiszteletben tartásának előmozdítása, a jó 
kormányzás megszilárdítása, a mélyen 
gyökerező és fenntartható demokrácia 
megteremtése, valamint egy szabad, 
független, erős és kezdeményező civil 
társadalom kialakítása;

Or. fr

Módosítás 28
Barbara Matera
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint egy
erős civil társadalom kialakítása, ideértve a 
szociális partnerekkel és a 
nőszervezetekkel való szoros 
együttműködést annak érdekében, hogy 
azonosítsák a támogatást és 
együttműködést igénylő területeket a 
nemek kérdésével kapcsolatos politikák 
partnerországokbeli végrehajtása 
tekintetében;

Or. it

Módosítás 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések, a férfiak és nők 
közötti egyenlőség, valamint a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség előmozdítása;

Or. en
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Módosítás 30
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;
a millenniumi fejlesztési célokra 
vonatkozó mutatók és a nők 
szerepvállalásának növelésére vonatkozó 
javaslatok felhasználásával is;

Or. en

Módosítás 31
Mariya Nedelcheva

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása, 
különös figyelmet szentelve azon szerep 
előmozdításának, amit a nők ezeken e 
területeken a változás és fejlődés hatékony 
levezénylőiként játszanak;

Or. fr
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Módosítás 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség olyan 
horizontális célkitűzés, amelyet a rendelet 
keretében végrehajtott valamennyi 
tevékenység és szakpolitika során szem 
előtt kell tartani. Emiatt, valamint 
válaszul az ilyen kihívásokra a nők jogait 
és szerepét különleges intézkedések és 
programok mozdítják elő.

Or. en

Módosítás 33
Franziska Katharina Brantner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz tervezési, végrehajtási 
és értékelési fázisa során következetesen 
és rendszerszerűen – azaz konkrét 
intézkedések és a nemek közötti 
egyenlőség minden más tevékenységre is 
kiterjedő érvényesítése révén – kell 
foglalkozni a nemek közötti 
egyenlőtlenséggel.

Or. en

Módosítás 34
Mikael Gustafsson
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
reformok melletti elkötelezettsége, illetve e 
reformok végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. Az ilyen differenciálás 
tükrözi az ország Unióhoz fűződő 
partnersége ambíciójának szintjét, a 
mélyen gyökerező és fenntartható 
demokrácia kialakításában tett előrelépést, 
a megállapodás tárgyát képező reform 
célkitűzések végrehajtásában tett haladást, 
az ország igényeit és kapacitásait, valamint 
azt uniós támogatás potenciális hatását.

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
reformok melletti elkötelezettsége, illetve e 
reformok végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. Az ilyen differenciálás 
tükrözi az ország Unióhoz fűződő 
partnersége ambíciójának szintjét, a 
mélyen gyökerező és fenntartható, a nők és 
férfiak alapvető szabadságjogainak és 
emberi jogainak tiszteletben tartásán 
alapuló demokrácia kialakításában tett 
előrelépést, a megállapodás tárgyát képező 
reform célkitűzések végrehajtásában tett 
haladást, az ország igényeit és kapacitásait, 
valamint azt uniós támogatás potenciális 
hatását.

Or. en

Módosítás 35
Mariya Nedelcheva

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
reformok melletti elkötelezettsége, illetve e 
reformok végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. Az ilyen differenciálás 
tükrözi az ország Unióhoz fűződő 
partnersége ambíciójának szintjét, a 
mélyen gyökerező és fenntartható 
demokrácia kialakításában tett előrelépést, 
a megállapodás tárgyát képező reform 

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
reformok melletti elkötelezettsége, illetve e 
reformok végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. Az ilyen differenciálás 
tükrözi az ország Unióhoz fűződő 
partnersége ambíciójának szintjét, a 
mélyen gyökerező és fenntartható 
demokrácia kialakításában, a jó 
kormányzás bevezetésében, az emberi 



PE489.392v01-00 16/18 AM\901290HU.doc

HU

célkitűzések végrehajtásában tett haladást, 
az ország igényeit és kapacitásait, valamint 
azt uniós támogatás potenciális hatását.

jogok, az alapvető szabadságjogok és a női 
jogok, a férfiak és nők közötti egyenlőség, 
a megkülönböztetésmentesség és a 
jogállamiság tiszteletben tartásában tett 
előrelépést, a megállapodás tárgyát képező 
reform célkitűzések végrehajtásában tett 
haladást, az ország igényeit és kapacitásait, 
valamint azt uniós támogatás potenciális 
hatását.

Or. fr

Módosítás 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tekintettel a dél-mediterrán 
partnerországokban az „arab tavasz” által 
hozott óriási változásokra, és arra, hogy 
milyen szerepet játszhatnak a nők a 
demokráciára irányuló erőfeszítések 
során, a nők részvételét elősegítő külön 
programokra és forrásokra van szükség.

Or. en

Módosítás 37
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az országos és több országra kiterjedő 
programokra allokált összegeket a 4. cikk
(1) bekezdésében szereplő differenciálás 
elvét tükröző, átlátható és objektív 
kritériumok alapján határozzák meg.

(5) Az országos és több országra kiterjedő 
programokra allokált összegeket a 4. cikk
(1) bekezdésében szereplő differenciálás 
elvét tükröző, átlátható és objektív 
kritériumok alapján , valamint a férfiak és 
nők egyenlősége terén tett előrehaladást 
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figyelembe véve határozzák meg.

Or. it

Módosítás 38
Franziska Katharina Brantner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság megteremti a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítéséhez 
szükséges infrastruktúrát az e rendelet 
alapján pénzügyi támogatásra jogosult 
országok számára; különösen állandó 
támogatási struktúrákat dolgoznak ki 
mind nemzeti, mind uniós szinten a 
nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 39
Franziska Katharina Brantner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A politikai, jogi, gazdasági vagy 
társadalmi környezet változása esetén a 
Bizottság megvizsgálja, hogy érintik-e 
ezek a változások a nemi szerepekről és a 
nemek közötti kapcsolatokról a projekt 
elején alkotott elképzeléseket, és 
szükséges-e a projekt kiigazítása.

Or. en
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Módosítás 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerországokkal és -régiókkal kötött 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások és társulási 
megállapodások támogatás 
felfüggesztéséről szóló rendelkezéseinek 
sérelme nélkül ha egy partnerország nem 
tartja tiszteletben a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és 
szabadságjogok tiszteletben tartásának 
elveit, az Unió felkérheti az érintett 
országot, hogy konzultációk keretében 
találjon mindkét fél számára elfogadható 
megoldást, a különleges sürgősség eseteit 
kivéve. Ha az érintett országgal folytatott 
konzultáció nem vezet mindkét fél számára 
elfogadható megoldáshoz, vagy ha a 
konzultációt elutasítják, vagy különleges 
sürgősség esete áll fenn, a Tanács 
megfelelő intézkedéseket tehet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének (1) bekezdése szerint, melyek 
között az uniós támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztése is szerepelhet.

A partnerországokkal és -régiókkal kötött 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások és társulási 
megállapodások támogatás 
felfüggesztéséről szóló rendelkezéseinek 
sérelme nélkül ha egy partnerország nem 
tartja tiszteletben a demokrácia, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és az 
alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartásának elveit, az Unió felkérheti az 
érintett országot, hogy konzultációk 
keretében találjon mindkét fél számára 
elfogadható megoldást, a különleges 
sürgősség eseteit kivéve. Ha az érintett 
országgal folytatott konzultáció nem vezet 
mindkét fél számára elfogadható 
megoldáshoz, vagy ha a konzultációt 
elutasítják, vagy különleges sürgősség 
esete áll fenn, a Tanács megfelelő 
intézkedéseket tehet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének (1) bekezdése szerint, melyek 
között az uniós támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztése is szerepelhet.

Or. en


