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Módosítás 19
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a 2014–2020-as időszakra a
Jogok és polgárság program létrehozásáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a 2014–2020-
as időszakra vonatkozó Egyenlőség, jogok 
és polgárság program létrehozásáról (EGT-
vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

Jelezni kell a címben, hogy a PROGRESS program nemek közötti egyenlőségről és 
megkülönböztetésmentességről szóló szakaszai az új program fontos részét képezik.

Módosítás 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása és a
jogállamiság elvein alapul, amely 
alapelvek közösek a tagállamokban. Az 
Unió összes polgárát megilletik a 
Szerződés által rájuk ruházott jogok. Az 
Európai Unió Alapjogi Chartája, amely a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az 
Unió területén jogilag kötelező erejűvé 
vált, tükrözi azokat az alapjogokat és 
alapvető szabadságokat, amelyek 
megilletik a személyeket az Unióban. E 
jogok megvalósítása érdekében szükség 
van azok támogatására és tiszteletben 

(1) Az Európai Unió a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása, a 
jogállamiság, valamint a nők jogai, a 
nemek közötti egyenlőség és a
megkülönböztetésmentesség tiszteletben 
tartásának elvein alapul, amely alapelvek 
közösek a tagállamokban. Az Unió összes 
polgárát megilletik a Szerződés által rájuk 
ruházott jogok. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartája, amely a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésével az Unió területén jogilag 
kötelező erejűvé vált, tükrözi azokat az 
alapjogokat és alapvető szabadságokat, 
amelyek megilletik a személyeket az 
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tartására. Biztosítani kell továbbá az 
említett jogok teljes körű gyakorlásának 
lehetőségét, és valamennyi akadályt el kell 
ez elől hárítani.

Unióban. E jogok megvalósítása érdekében 
szükség van azok támogatására és 
tiszteletben tartására. Biztosítani kell 
továbbá az említett jogok teljes körű 
gyakorlásának lehetőségét, és valamennyi 
akadályt el kell ez elől hárítani.

Or. fr

Módosítás 21
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból és az 
Unió által aláírt nemzetközi 
egyezményekből származó jogaikat. 
Lehetővé kell tenni számukra, hogy 
gyakorolhassák az Unión belüli szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, a
passzív és aktív választójogot az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jogot, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós
jogot. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, és hogy a fogyatékkal élő 
személyek számára biztosított a másokéval 
egyenértékű hozzáférés, bárhol 
tartózkodjanak is az Unió területén.

Or. en

Indokolás

A program az általános célkitűzésekben említetteknek megfelelően a személyek jogaira is 
kiterjed. Fontos ezért megemlíteni az Uniónak a nemzetközi szerződések aláírásából eredő 
emberi jogi kötelezettségeit. A fogyatékkal élő személyek másokéval egyenértékű 
hozzáféréshez való joga az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
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egyezményéből ered.

Módosítás 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az
Unió területén.

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy a szerződésekben 
foglaltaknak megfelelően, teljes körűen
hozzáférhessenek jogaikhoz és élhessenek 
azokkal, bármiféle alapon – többek között 
nemi, nemi identitással illetve annak 
kifejezésével kapcsolatos alapon – történő 
megkülönböztetés nélkül. Lehetővé kell 
tenni számukra, hogy gyakorolhassák az 
Unión belüli szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogot, a passzív és 
aktív választójogot az európai parlamenti 
és helyhatósági választásokon, a konzuli 
védelemhez való jogot, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós
jogot. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

Or. en

Módosítás 23
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok számára közös értékeket 
jelent a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 

(5)  Az EUMSZ 10. és 19. cikke szerint az 
Uniónak törekednie kell a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
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meggyőződésen, fogyatékosságon, koron
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés tilalma, valamint a 
nemek közötti egyenlőség. A 
megkülönböztetés valamennyi formájának 
leküzdése már létező célkitűzés, amelynek 
megvalósítása a finanszírozás elosztását is
magába foglaló összehangolt fellépést 
igényel.

meggyőződésen, fogyatékosságon,
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen való 
küzdelemre, és az egyenlőség általános 
érvényesítésére. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 21. cikke is előtérbe helyezi a
megkülönböztetésmentességet. A
megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni küzdelem és – az Uniónak az ENSZ 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezményéhez való csatlakozásából 
eredően – a fogyatékkal élő személyek 
jogainak védelme olyan már létező 
célkitűzés, amely a finanszírozás elosztását 
is magában foglaló összehangolt fellépést 
igényel.

Or. en

Indoklás

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Módosítás 24
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unióról szóló szerződés 2. 
cikkének és 3. cikke (3) bekezdésének, 
valamint az EUMSZ 8. cikkének 
megfelelően a nemek közötti egyenlőség 
az EU egyik alapvető értéke és célkitűzése, 
és azt az EU-nak valamennyi 
tevékenysége során elő kell mozdítania. A 
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nemek közötti egyenlőséget ezenkívül az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. 
cikke is magában foglalja. A nemek 
közötti egyenlőség tényleges előmozdítása 
konkrét intézkedésekből és a nemek 
közötti egyenlőségnek a szakpolitikai 
döntéshozatal és a költségvetési 
irányzatok elosztása során való 
érvényesítéséből álló kettős megközelítés 
alkalmazása révén történik.

Or. en

Módosítás 25
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikke alapján a
programnak valamennyi tevékenységében
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség
érvényesítését. Rendszeres nyomon 
követés és értékelés keretében kell 
megállapítani, hogy a programhoz 
kapcsolódó tevékenységek miként közelítik 
meg a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdését.

(6) Az EUMSZ 8. és 10. cikke alapján az e 
rendelet által létrehozott programnak (a
program) valamennyi hozzá kapcsolódó
tevékenység során támogatnia kell a nemek 
közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség
érvényesítésére vonatkozó célkitűzéseket, 
és úgy kell végrehajtani a programot, 
hogy más azonos célkitűzésekkel bíró 
uniós vagy tagállami tevékenységekkel –
különösen a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák uniós keretrendszerével és a 
2011–2020-as időszakra vonatkozó, a 
férfiak és nők közötti egyenlőségről szóló 
európai paktummal – kölcsönösen 
erősítsék egymást. Rendszeres nyomon 
követés és értékelés keretében kell 
megállapítani, hogy a programhoz 
kapcsolódó tevékenységek miként közelítik 
meg a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdését.

Or. en
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Módosítás 26
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikke alapján a
programnak valamennyi tevékenységében
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
érvényesítését. Rendszeres nyomon 
követés és értékelés keretében kell 
megállapítani, hogy a programhoz 
kapcsolódó tevékenységek miként közelítik
meg a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdését.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikke alapján az e 
rendelet által létrehozott programnak (a
program) valamennyi hozzá kapcsolódó 
tevékenység során támogatnia kell a 
nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
érvényesítését. Rendszeres nyomon 
követés és értékelés keretében kell 
megállapítani, hogy a programhoz 
kapcsolódó tevékenységek miként kezelik
meg a férfiak és nők közötti
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdését.

Or. en

Indokolás

A módosítás lényege, hogy a „nemek közötti egyenlőség” szövegrészt „nemek közötti 
esélyegyenlőség”-re változtatja, és a „nemek” szó helyett megnevezi a két nemet. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 8. és 10. cikkében említetteknek megfelelően a mindkét 
nemre vonatkozó egyenlőség előmozdítására irányuló tevékenységeket a „férfiak és nők 
közötti esélyegyenlőség” ügyének hívjuk. E módosítás elfogadásának célja egy adott uniós 
politikához kapcsolódó kodifikált nyelvhasználat megőrzése.

Módosítás 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Daphne program eredményeiről és 
a további kilátásokról szóló, 2012. február 
2-i állásfoglalásában(1) az Európai 
Parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, 
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hogy a gyermekek, fiatalok és nők elleni
erőszakkal szembeni küzdelem nem jelent 
meg külön célkitűzésként a Bizottság e 
rendeletre irányuló javaslatában; 
elengedhetetlennek tartotta, hogy a 
Daphne III program célkitűzései, 
különösen a nőkkel szemben elkövetett 
erőszak elleni harc, megmaradjanak a 
program célkitűzései között; és fenntartja, 
hogy a program finanszírozásának a 
Daphne III-éval egyenlő mértékűnek vagy 
annál nagyobbnak kell lennie, valamint 
hogy sikere, hatékonysága és 
népszerűsége miatt továbbra is nagy 
nyilvánosságot kell biztosítani a Daphne 
III-nak.

Or. en

Módosítás 28
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Daphne program eredményeiről és 
a további kilátásokról szóló, 2012. február 
2-i állásfoglalásában(1) az Európai 
Parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, 
hogy a gyermekek, fiatalok és nők elleni 
erőszakkal szembeni küzdelem nem jelent 
meg külön célkitűzésként a Bizottság e 
rendeletre irányuló javaslatában; 
elengedhetetlennek tartotta, hogy a 
Daphne III program célkitűzései, 
különösen a nőkkel szemben elkövetett 
erőszak elleni harc, megmaradjanak a 
program célkitűzései között; és fenntartja, 
hogy a program finanszírozását növelni 
kell a Daphne III-éhoz képest, valamint 
hogy továbbra is nagy nyilvánosságot kell 
biztosítani a Daphne III-nak, különösen 
egy új alcím bevezetése révén, amely 
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tartalmazza a „Daphne” szót.

Or. en

Módosítás 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Daphne program eredményeiről és 
a további kilátásokról szóló, 2012. február 
2-i állásfoglalásában(1) az Európai 
Parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, 
hogy a gyermekek, fiatalok és nők elleni 
erőszakkal szembeni küzdelem nem jelent 
meg külön célkitűzésként a Bizottság e 
rendeletre irányuló javaslatában; 
elengedhetetlennek tartotta, hogy a 
Daphne III program célkitűzései, 
különösen a nőkkel szemben elkövetett 
erőszak elleni harc, visszaköszönjenek a 
program célkitűzéseiben; és fenntartja, 
hogy a program finanszírozását növelni 
kell a Daphne III-éhoz képest, valamint 
hogy továbbra is nagy nyilvánosságot kell 
biztosítani a Daphne III-nak, különösen 
egy új alcím bevezetése révén, amely 
tartalmazza a „Daphne” szót.

Or. en

Módosítás 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely 
formája az alapvető jogok megsértését és 

(7) A nőkkel, gyermekekkel, fiatalokkal és 
egyéb veszélyeztetett csoportokkal
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az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti.
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt 
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak leküzdése érdekében tett 
intézkedések hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához.

szembeni erőszak bármely formája az 
alapvető jogok valódi megsértését jelenti,
és súlyosan veszélyezteti e cselekedetek 
áldozatainak fizikai és pszichológiai 
egészségét. Ez az erőszak kulturális és 
társadalmi tényezőkben gyökerezik, 
továbbá a férfiak és a nők közötti tartós 
egyenlőtlenségből, valamint a 
társadalmunkban tapasztalható, a férfiak 
és nők közötti egyenlőtlen 
hatalomelosztásból ered. Ez a fajta erőszak 
az Unió egész területén jellemző, és 
kezeléséhez összehangolt, a Daphne 
programok módszerein és eredményein 
alapuló lépésekre van szükség. A nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem
érdekében tett intézkedések hozzájárulnak 
a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához. Mivel a Daphne 
programok 1997-es elindításuk óta valódi 
sikernek örvendenek mind az érdekelt 
felek – kedvezményezettek, hatóságok és 
egyetemek, nem kormányzati szervezetek 
(NGO-k) – körében való népszerűségük, 
mind pedig a kereteik között finanszírozott 
projektek hatékonysága tekintetében, 
elengedhetetlen, hogy a programban 
egyértelműen a „Daphne”-hoz tartozóként 
jelöljük meg a gyermekekkel, fiatalokkal, 
nőkkel és egyéb veszélyeztetett 
csoportokkal szemben elkövetett erőszak 
megelőzésére és az azelleni küzdelemre 
irányuló célkitűzésekkel kapcsolatos 
projekteket annak érdekében, hogy a 
Daphne programok a lehető legnagyobb 
nyilvánosságot kapják.

Or. en

Módosítás 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés



PE494.499v01-00 12/52 AM\909593HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely
formája az alapvető jogok megsértését és 
az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti.
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt 
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak leküzdése érdekében tett 
intézkedések hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához.

(7) A nőkkel szembeni erőszak minden
formája az alapvető jogok súlyos
megsértését jelenti. E problémának 
komoly következményei vannak, nemcsak 
az áldozatok fizikai és szellemi 
egészségére nézve, de az egész társadalmat 
tekintve is, mivel ez a férfiak és nők 
közötti egyenlőtlenség kifejeződése annak 
legkegyetlenebb és legfájdalmasabb 
formájában. A nőkkel szembeni erőszak 
az Unió egész területén jellemző. Az ellene 
való küzdelem erős politikai akaratot és a 
fellépések valamennyi tagállamban való 
összehangolását igényli, és azt a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelésére 
és a nemek közötti egyenlőség
előmozdítására irányuló uniós politika 
által alkalmazott átfogóbb megközelítés 
révén kell megvalósítani.

Or. fr

Módosítás 32
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely
formája az alapvető jogok megsértését és
az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti.
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak leküzdése érdekében tett 
intézkedések hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához.

(7) A nőkkel szembeni erőszak valamennyi
formája a társadalmunkban tapasztalható, 
a férfiak és nők közötti egyenlőtlen 
hatalomelosztásból eredő strukturális 
jelenség, és az alapvető jogok megsértését
képezi, valamint az egészség súlyos 
veszélyeztetését jelenti. A nőkkel, 
gyermekekkel és más veszélyeztetett 
személyekkel szembeni erőszak az Unió 
egész területén jellemző, és leküzdéséhez
összehangolt, a Daphne programok 
módszereire és eredményeire építő 
fellépésekre van szükség. A nőkkel 
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szembeni erőszak elleni küzdelem
érdekében tett intézkedések hozzájárulnak 
a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához.

Or. en

Indokolás

A Jogok és polgárság programnak a DAPHNE I, II és III program sikereire kell építenie, és 
át kell vennie azok munkamódszerét, amely polgárközeli projektek támogatását is magában 
foglalja. A DAPHNE programok máig kulcsfontosságúak a bevált gyakorlatok és az 
információ különböző tagállamokban élő szereplők közötti cseréjének segítésében. A 
következő DAPHNE program keretében a korábbi DAPHNE-projektek során szerzett 
tapasztalatokat kell felhasználni a nőkkel szembeni erőszak elleni jogszabályok és fellépések 
kidolgozásához.

Módosítás 33
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely
formája az alapvető jogok megsértését és
az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti.
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak leküzdése érdekében tett 
intézkedések hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához.

(7) A nőkkel szembeni erőszak valamennyi
formája a társadalmunkban tapasztalható, 
a férfiak és nők közötti egyenlőtlen 
hatalomelosztásból eredő strukturális 
jelenség, és az alapvető jogok megsértését
képezi, valamint az egészség súlyos 
veszélyeztetését jelenti. A nőkkel, 
gyermekekkel és más veszélyeztetett 
személyekkel szembeni erőszak az Unió 
egész területén jellemző, és kezeléséhez 
összehangolt, a Daphne programok 
módszereire és eredményeire építő 
fellépésekre van szükség. A nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem
érdekében tett intézkedések hozzájárulnak 
a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához.

Or. en



PE494.499v01-00 14/52 AM\909593HU.doc

HU

Módosítás 34
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely
formája az alapvető jogok megsértését és 
az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti.
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt 
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak leküzdése érdekében tett 
intézkedések hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához.

(7) A nőkkel, gyermekekkel és fiatalokkal 
és egyéb veszélyeztetett csoportokkal
szembeni erőszak bármely formája az 
alapvető jogok megsértését és az egészség 
súlyos veszélyeztetését jelenti. Ez a fajta 
erőszak az Unió egész területén jellemző, 
és kezeléséhez összehangolt lépésekre van 
szükség. A nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem érdekében tett intézkedések 
hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához.

Or. en

Módosítás 35
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A nőkkel, gyermekekkel, fiatalokkal 
és más veszélyeztetett csoportokkal 
szembeni erőszak egyes típusai, például 
különösen az emberkereskedelem, a 
családon belüli erőszak, a prostitúcióhoz, 
munkához és kolduláshoz kapcsolódó 
kizsákmányolás, a rasszizmus, valamint az 
etnikai és vallási alapú megkülönböztetés 
konkrét, célzott fellépést igényelnek.   

Or. it
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Módosítás 36
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve.
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 
előmozdítása és annak érdekében, hogy a 
gyermekeket megvédhessék a testi és lelki 
egészségüket veszélyeztető ártalmaktól és 
erőszaktól.

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve.
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 
előmozdítása és annak érdekében, hogy a 
gyermekeket megvédhessék a testi és lelki 
egészségüket veszélyeztető ártalmaktól és 
erőszaktól. Az Uniónak és a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük a 
szülők, gyámok és más, a gyermekért 
jogilag felelős személyek jogait és 
kötelességeit. A tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a szülők, illetve 
adott esetben és a helyi szokásoknak 
megfelelően a tágabb értelemben vett 
család vagy a közösség tagjai, a gyámok 
és más, a gyermekért jogilag felelős 
személyek kötelezettségeit, jogait és 
kötelességeit, összhangban a gyermek 
gyarapodó képességeivel.

Or. en

Módosítás 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. (8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
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cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve. 
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 
előmozdítása és annak érdekében, hogy a 
gyermekeket megvédhessék a testi és lelki 
egészségüket veszélyeztető ártalmaktól és 
erőszaktól.

cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve. 
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 
előmozdítása és annak érdekében, hogy a 
gyermekeket megvédhessék a testi és lelki 
egészségüket veszélyeztető ártalmaktól és 
erőszaktól. Különös figyelmet kell 
fordítani a fiatal lányok helyzetére és 
életkörülményeire, mivel ők különösen 
sebezhetőek.

Or. fr

Módosítás 38
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Számos, különböző szinteken 
tevékenykedő, nem kormányzati szervezet 
(NGO) jelentős mértékben közreműködhet 
európai szinten a jogbirtokosokat 
képviselő európai hálózatokon keresztül, 
amelyek elősegítik a program általános 
célkitűzéseivel kapcsolatos politikai 
irányvonalak kidolgozását.

Or. en

Indokolás

Az új programnak a Progress és a DAPHNE programhoz hasonlóan el kell ismernie az NGO-
k szakpolitikai döntéshozatalban játszott szerepét.
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Módosítás 39
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Számos, különböző szinteken 
tevékenykedő, nem kormányzati szervezet 
(NGO) jelentős mértékben közreműködhet 
európai szinten a jogbirtokosokat 
képviselő európai hálózatokon keresztül, 
amelyek elősegítik a program általános 
célkitűzéseivel kapcsolatos politikai 
irányvonalak kidolgozását.

Or. en

Módosítás 40
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az EUMSZ 9. cikke magában 
foglalja a magas foglalkoztatottsági szint 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
védelem garantálására, valamint a 
társadalmi kirekesztés elleni harcra 
vonatkozó követelményeket. A program 
keretébe tartozó fellépéseknek 
támogatniuk kell a szegénység, a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés elleni harc, valamint a 
nemek közötti egyenlőség és a mindenki 
számára biztosított egyenlőség 
előmozdítása közötti szinergiákat.

Or. en

Indokolás

A nagyobb egyenlőségre és a megkülönböztetés elleni küzdelemre irányuló politikáknak a 
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társadalmi befogadás, valamint a szegénység elleni harc előmozdítására irányuló politikákkal 
való összehangolása a jelenlegi PROGRESS program által teremtett egyik hozzáadott érték 
volt. Ezt a hozzáadott értéket a következő programozási időszak alatt is ápolni kell, akkor is, 
ha a társadalmi befogadással és egyenlőséggel kapcsolatos politikákat más programokon 
keresztül finanszírozzák.

Módosítás 41
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európa 20207 programról szóló 
bizottsági közlemény meghatározza az 
intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiáját. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint az 
uniós polgárság előmozdítása 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

(10) Az Európa 2020 stratégiáról szóló 
bizottsági közlemény stratégiát határoz 
meg az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedésre vonatkozóan. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, a fogyatékkal 
élők jogainak védelme, valamint az uniós 
polgárság előmozdítása hozzájárulnak az 
Európa 2020 stratégián belüli konkrét 
célkitűzések és kiemelt kezdeményezések 
támogatásához.

Or. en

Indokolás

A nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia sikere szempontjából. 
Az Európa 2020 stratégia egyes konkrét rendelkezései az ENSZ-egyezményből erednek.

Módosítás 42
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európa 20207 programról szóló 
bizottsági közlemény meghatározza az 

(10) Az Európa 2020 stratégiáról szóló 
bizottsági közlemény stratégiát határoz 
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intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiáját. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint az 
uniós polgárság előmozdítása 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

meg az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedésre vonatkozóan. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, a fogyatékkal 
élők jogainak védelme, valamint az uniós 
polgárság előmozdítása hozzájárulnak az 
Európa 2020 stratégián belüli konkrét 
célkitűzések és kiemelt kezdeményezések 
támogatásához.

Or. en

Módosítás 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európa 2020 programról szóló 
bizottsági közlemény meghatározza az 
intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiáját. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint az 
uniós polgárság előmozdítása 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

(10) Az Európa 2020 stratégiáról szóló 
bizottsági közlemény stratégiát határoz 
meg az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedésre vonatkozóan. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség 
és a nők társadalmi szerepvállalásának 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint az 
uniós polgárság előmozdítása 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

Or. fr

Módosítás 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó átfogó prioritás 
megvalósításához és a nőkkel szembeni 
erőszak valamennyi formája elleni 
küzdelemhez elegendő és kiszámítható 
mértékű finanszírozásra van szükség. 
Ezért a finanszírozás egyszerűsítése és 
hatékonyabb igazgatása felé való 
elmozdulás során biztosítani kell, hogy a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítására 
és a nőkkel szembeni erőszak valamennyi 
formája elleni küzdelemre folyamatosan 
különítenek el uniós finanszírozást; hogy 
az erre a prioritásra elkülönített 
támogatás mértéke nem alacsonyabb a 
Daphne III programra elkülönítetténél; 
valamint hogy a támogatásban részesülő 
szervezetek földrajzi megoszlása 
kiegyensúlyozott,

Or. en

Módosítás 45
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „Az uniós költségvetés 
felülvizsgálata”12 és az „Európa 2020 
költségvetése” című bizottsági 
közlemények hangsúlyozzák annak 
fontosságát, hogy a finanszírozást 
egyértelmű európai hozzáadott értékkel 
rendelkező fellépésekre kell 
összpontosítani, vagyis azokra az esetekre, 
amikor az Unió közbeavatkozása 
többletértéket biztosíthat ahhoz képest, 
mintha a tagállamok egyedül járnának el.
Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 

(13) „Az uniós költségvetés 
felülvizsgálata”12 és az „Európa 2020 
költségvetése” című bizottsági 
közlemények hangsúlyozzák annak 
fontosságát, hogy a finanszírozást 
egyértelmű európai hozzáadott értékkel 
rendelkező fellépésekre kell 
összpontosítani, vagyis azokra az esetekre, 
amikor az Unió közbeavatkozása 
többletértéket biztosíthat ahhoz képest, 
mintha a tagállamok egyedül járnának el.
Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
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tagállamok közötti kölcsönös bizalom 
megteremtéséhez, a határokon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
következetes és összehangolt 
alkalmazásához. A finanszírozási 
tevékenységeknek azt is elő kell 
segíteniük, hogy az összes érintett 
hatékony és alapos ismereteket szerezzen 
az uniós jogról és szakpolitikákról, 
valamint szilárd analitikai alapot kell 
biztosítaniuk az uniós jogszabályok és 
politikák támogatása és kidolgozása 
számára. Az Unió fellépése lehetővé teszi, 
hogy az említett intézkedéseket Unió-
szerte következetesen, és a 
méretgazdaságosság kihasználásával 
hajtsák végre. Továbbá az Európai Unió a 
tagállamoknál kedvezőbb helyzetben van a 
határokon átnyúló helyzetek kezeléséhez és 
az egymástól való tanulás európai 
platformjának biztosításához.

tagállamok közötti kölcsönös bizalom 
megteremtéséhez, a határokon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
következetes és összehangolt 
alkalmazásához. A finanszírozási 
tevékenységeknek azt is elő kell 
segíteniük, hogy az összes érintett 
hatékony és alapos ismereteket szerezzen 
az uniós jogról és szakpolitikákról, 
valamint szilárd analitikai alapot kell 
biztosítaniuk az uniós jogszabályok és 
politikák támogatása és kidolgozása 
számára. Az Unió fellépése lehetővé teszi, 
hogy az említett intézkedéseket Unió-
szerte következetesen, és a 
méretgazdaságosság kihasználásával 
hajtsák végre. Továbbá az Európai Unió a 
tagállamoknál kedvezőbb helyzetben van a 
határokon átnyúló helyzetek kezeléséhez és 
az egymástól való tanulás európai 
platformjának biztosításához. A 
társfinanszírozás olyan segítő elv, amely a 
támogatások kedvezményezettjeit nagyobb 
elszámoltathatóságra, valamint a 
hatékonysághoz való hozzájárulásra 
ösztönzi, illetve valamennyi érdekelt fél 
között javítja az együttműködést. E 
tekintetben az uniós költségvetésből egy 
kedvezményezett számára egy naptári 
évben működési támogatásként nyújtott
pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja 
meg az adott kedvezményezett teljes éves 
költségvetésének 50%-át1.

Or. en

Módosítás 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A nők jogait és a nemek közötti 
egyenlőséget szorgalmazó programok és 
tevékenységek finanszírozása 
kulcsfontosságú annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós költségvetés 
tükrözze a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatban az EUMSZ-ben tett 
vállalásokat. Ezért a Bizottságnak a 
támogatandó programok és fellépések 
kiválasztása során előre meghatározott 
kritériumok alapján kell értékelnie az 
ajánlatokat, amely kritériumok különösen 
figyelembe veszik az európai hozzáadott 
értéket a nemek közötti egyenlőség és a 
nőkkel szembeni erőszak minden formája 
elleni küzdelem terén.

Or. en

Módosítás 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az EUMSZ 8., 9. és 10. cikke szerint 
az Uniónak minden politikájában elő kell 
mozdítania a nemek közötti egyenlőséget, 
harcolnia kell a társadalmi kirekesztés 
ellen, valamint küzdenie kell a faji vagy 
etnikai származáson, a valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen.

Or. en

Módosítás 48
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés (gender budgeting) a nemek 
közötti egyenlőség szempontjának 
költségvetés-tervezéssel kapcsolatos 
folyamatok során való érvényesítését 
jelenti. A költségvetés e szempontból való 
értékelését jelenti, amely során a 
költségvetési folyamat minden szintjén 
alkalmazzák a nemek közötti egyenlőség 
aspektusát, és oly módon szervezik át a 
bevételeket és kiadásokat, hogy 
előmozdítsák a nemek közötti 
egyenlőséget.

Or. en

Módosítás 49
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A siker garantálása érdekében 
megemelt elkülönített finanszírozást kell 
biztosítani a nők jogainak védelmére és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítására 
irányuló projektek, többek között a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelemmel 
kapcsolatos fellépések számára. A 
folyamatosságnak a célkitűzések és a 
folyamatban lévő fellépések számára való 
biztosítása érdekében a pénzeszközöket 
évente, kiegyensúlyozott módon kell 
elosztani.

Or. en



PE494.499v01-00 24/52 AM\909593HU.doc

HU

Módosítás 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A siker garantálása érdekében 
megemelt elkülönített finanszírozást kell 
biztosítani a nők jogainak védelmére és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítására 
irányuló projektek, többek között a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelemmel 
kapcsolatos fellépések számára. A 
folyamatosságnak a célkitűzések és a 
folyamatban lévő fellépések számára való 
biztosítása érdekében a pénzeszközöket 
évente, kiegyensúlyozott módon kell 
elosztani.

Or. en

Módosítás 51
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program olyan fellépéseket finanszíroz, 
amelyek hozzáadott európai értéket 
képviselnek. Ennek fényében a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a finanszírozás 
céljából kiválasztott fellépések európai 
hozzáadott értékkel rendelkező 
eredmények létrehozására törekedjenek, 
valamint ellenőrzi, hogy a programból 
finanszírozott fellépések végső eredményei 
révén valósult-e meg tényleges európai 
hozzáadott érték.

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés elveivel 
összhangban a program olyan fellépéseket 
finanszíroz, amelyek hozzáadott európai 
értéket képviselnek. Ennek fényében a 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
finanszírozás céljából kiválasztott 
fellépések európai hozzáadott értékkel 
rendelkező eredmények létrehozására 
törekedjenek, valamint ellenőrzi, hogy a 
programból finanszírozott fellépések végső 
eredményei révén valósult-e meg tényleges 
európai hozzáadott érték. Az európai 
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hozzáadott értéket az alapján mérik fel, 
hogy a fellépések milyen mértékben 
járulhatnak hozzá a nemek közötti 
egyenlőséggel és a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelemmel kapcsolatos 
általános prioritások megvalósításához.

Or. en

Módosítás 52
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program általános célkitűzése olyan 
térség létrehozása, ahol a személyeknek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésbe és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájába foglalt jogait támogatják és 
védik.

A program általános célkitűzése olyan 
térség létrehozása, ahol az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésbe, az Európai 
Unió Alapjogi Chartájába és a fogyatékkal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménybe foglaltaknak megfelelően
támogatják és védik a személyek jogait, az 
egyenlőséget, a nemek közötti 
egyenlőséget és a 
megkülönböztetésmentesség elvét.

Or. en

Indokolás

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Módosítás 53
Regina Bastos
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program általános célkitűzése olyan 
térség létrehozása, ahol a személyeknek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésbe és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájába foglalt jogait támogatják és 
védik.

A program általános célkitűzése olyan 
térség létrehozása, ahol az EUMSZ-be, az
Európai Unió Alapjogi Chartájába és az 
Unió által aláírt nemzetközi 
egyezményekbe foglaltaknak megfelelően 
támogatják, védik és hatékonyan 
végrehajtják a személyek jogait, a nemek 
közötti egyenlőség, az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elveit.

Or. en

Módosítás 54
Angelika Werthmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló
megkülönböztetésmentesség elve hatékony 
megvalósításának előmozdítása, ideértve a 
nemek közötti egyenlőség támogatásának,
a nemek közötti egyenlőség szempontja 
alkalmazásának, az azzal kapcsolatos 
tudatosság és a nemek közötti egyenlőség 
támogatásának, valamint a gyermekekkel, 
fiatalokkal és nőkkel szembeni erőszak és 
a családon belüli erőszak megelőzésének, 
illetve az ezek elleni küzdelemnek az 
előmozdítását, valamint a fogyatékkal élők 
és idősek jogainak támogatását is.

Or. en
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Módosítás 55
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a
nemek közötti egyenlőség, valamint a
fogyatékkal élők és idősek jogainak
támogatását is;

b) a mindenki számára biztosított 
egyenlőség és a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon,
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetésmentesség elve 
hatékony megvalósításának előmozdítása,
továbbá a fogyatékkal élők, az idősek, a 
faji és etnikai kisebbségek, a vallási és 
meggyőződési alapon formálódott 
kisebbségek, illetve a leszbikus, meleg, 
biszexuális, interszexuális és transznemű 
személyek jogainak támogatása, többek 
között az egyenlőség szempontjának 
érvényesítése révén;

Or. en

Módosítás 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is;

b) a nemen, nemi identitáson és annak 
kifejezésén, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló
megkülönböztetésmentesség elve hatékony 
megvalósításának előmozdítása, ideértve a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a 
fogyatékkal élők és idősek jogainak 
támogatását is;

Or. en
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Módosítás 57
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron, szexuális 
irányultságon, családi állapoton alapuló
vagy terhességgel kapcsolatos 
megkülönböztetésmentesség elve hatékony 
megvalósításának előmozdítása, ideértve a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a
fogyatékkal élők és idősek jogainak 
támogatását is;

Or. fr

Módosítás 58
Elisabeth Morin-Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a megkülönböztetésmentesség 
elveinek megsértése esetén fellépő 
jogviták megkönnyítése gyors és egyszerű 
eljárások révén;

Or. fr

Módosítás 59
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása, többek között a nőkkel, 
gyermekekkel és egyéb veszélyeztetett 
személyekkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem révén, annak biztosítása mellett, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontját az Unió minden politikájának 
és fellépésének meghatározása és 
megvalósítása során figyelembe vegyék;

Or. en

Indokolás

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities. The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Módosítás 60
Minodora Cliveti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása, többek között a nőkkel, 
gyermekekkel, fiatalokkal és egyéb 
veszélyeztetett személyekkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem révén, annak 
biztosítása mellett, hogy a nemek közötti 
egyenlőség szempontját az Unió minden 
politikájának és fellépésének 
meghatározása és megvalósítása során 
figyelembe vegyék;
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Or. en

Módosítás 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nőkkel szembeni erőszak minden 
formájának megelőzése és az azelleni 
küzdelem, valamint az ilyen jellegű 
erőszak áldozatainak védelme;

Or. en

Módosítás 62
Regina Bastos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gyermekekkel, fiatalokkal, nőkkel és 
egyéb veszélyeztetett csoportokkal, például 
az idősekkel szembeni erőszak megelőzése 
és az azelleni küzdelem, valamint 
segítségnyújtás és védelem felajánlása az 
ilyen jellegű erőszak áldozatai és egyéb 
veszélyeztetett csoportok számára;

Or. en

Módosítás 63
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyenlő méltóság védelme és 
támogatása;

Or. it

Módosítás 64
Regina Bastos, Silvia Costa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gyermekekkel, fiatalokkal, nőkkel és 
egyéb veszélyeztetett csoportokkal 
szembeni erőszak megelőzése és az 
azelleni küzdelem, illetve segítségnyújtás 
és védelem felajánlása az ilyen jellegű 
erőszak áldozatai és egyéb veszélyeztetett 
csoportok számára, valamint az e pontban 
említett konkrét célkitűzések tekintetében 
tett fellépések „Daphne”-hoz 
kapcsolódóként való megjelölése;

Or. en

Módosítás 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemek közötti egyenlőségnek és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
előmozdítása;

Or. fr
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Módosítás 66
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a különösen a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, vallási vagy 
személyes meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron és nemi 
identitáson alapuló erőszak és gyűlölet 
megelőzése és az azelleni küzdelem, 
valamint a tolerancia és az emberi 
méltóság iránti tisztelet elősegítése; 

Or. it

Módosítás 67
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása munkaerőpiacon, és az e 
téren tapasztalható megkülönböztetés 
elleni küzdelem;

Or. it

Módosítás 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a gyermekek jogainak fokozott
tiszteletben tartása;

d) a gyermekek jogai tiszteletben
tartásának biztosítása, nem feledkezve 
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meg arról, hogy a fiatal lányok különösen 
sebezhetőek;

Or. fr

Módosítás 69
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nők jogainak támogatása és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása;

Or. en

Módosítás 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nők jogainak támogatása és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása

Or. en

Módosítás 71
Minodora Cliveti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a program által a gyermekek jogaira, 
jólétére és a gyermekvédelemre gyakorolt 
hatás Bizottság által megállapított 
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mutatók használata révén történő 
rendszeres ellenőrzésének biztosítása;

Or. en

Módosítás 72
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a nőkkel, gyermekekkel és fiatalokkal 
szembeni erőszak megelőzése és az 
azelleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a nőkkel, gyermekekkel és fiatalokkal 
szembeni erőszak, a nemi alapú erőszak és 
az egymással közeli kapcsolatban állók 
között előforduló erőszak megelőzése és az 
azok elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e rendelet célkitűzései elérésének 
értékeléséhez felhasznált mutatókat és 
mennyiségi adatokat nemek szerint 
csoportosítani kell.

Or. fr

Módosítás 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közvélemény uniós joggal és 
politikákkal kapcsolatos tájékozottságának 
és ismereteinek bővítése;

a) a közvélemény uniós joggal és 
politikákkal kapcsolatos tájékozottságának 
és ismereteinek bővítése különösen azzal a 
céllal, hogy gyarapítsák az uniós polgárok 
jogaikkal kapcsolatos ismereteit, és 
cselekvőképessé tegyék őket különösen a 
nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ügye 
tekintetében;

Or. fr

Módosítás 76
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a különösen az emberkereskedelem 
megakadályozása, illetve az 
emberkereskedelem áldozatainak védelme 
és segítése érdekében tevékenykedő 
egyesületek és nem kormányzati 
szervezetek segítése és támogatása;
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Or. it

Módosítás 77
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az együttműködés területén 
tevékenykedő – többek között 
transznacionális – egyesületek és 
hálózataik támogatása; az információ, a 
bevált gyakorlatok, illetve fellépésminták 
pszichológiai jellegű és jogi 
segítségnyújtás és/vagy pénzügyi és 
szociális támogatás terén történő 
cseréjének előmozdítása; valamint az 
erőszak áldozataivá vált emberek 
társadalomba való visszailleszkedésének 
támogatása;  

Or. it

Módosítás 78
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a Jogérvényesülés programmal 
szinergiát alkotva az egyesületek és nem 
kormányzati szervezetek támogatása az 
információnak, a bevált gyakorlatoknak 
és a fellépésmintáknak az erőszakos 
egyének rehabilitációja és társadalomba 
való visszailleszkedése terén történő 
cseréjében;

Or. it
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Módosítás 79
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) olyan szervezetek támogatása, 
amelyek a munkahelyi vagy társadalmi 
megkülönböztetés áldozataivá vált nők 
számára ajánlanak fel segítséget;

Or. it

Módosítás 80
Angelika Werthmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) analitikai tevékenységek, így például 
adatok és statisztikák gyűjtése; közös 
módszerek, és adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása;
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzétételük; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák;

a) analitikai tevékenységek, így például a 
visszaélések különböző formáival és a 
gyermekeket, fiatalokat és nőket érintő 
fizikai támadásoktól az érzelmi 
bántalmazásig terjedő, széles skálájával 
kapcsolatos adatok és statisztikák gyűjtése
; közös módszerek és adott esetben 
mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzététele; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák;

Or. en
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Módosítás 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) analitikai tevékenységek, így például 
adatok és statisztikák gyűjtése; közös 
módszerek, és adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása;
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzétételük; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák;

a) analitikai tevékenységek, így például 
adatok és statisztikák gyűjtése; közös 
módszerek és adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása, az adatok és 
információk nemek szerinti bontása;
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzététele; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák, amelyeken globális, átfogó 
módon érvényesül a nemi szempontokat 
figyelembe vevő megközelítés;

Or. fr

Módosítás 82
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) analitikai tevékenységek, így például 
adatok és statisztikák gyűjtése; közös 
módszerek, és adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása;
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 

a) analitikai tevékenységek, így például
bontásban közölt adatok és statisztikák 
gyűjtése; közös módszerek és adott esetben 
mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások,
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jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzétételük; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák;

jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzététele; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák;

Or. en

Módosítás 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása, 
odafigyelve annak biztosítására, hogy ezek 
során globális és átfogó módon 
érvényesüljön a nemi dimenzió, amely 
lehetőséget nyújt a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség terén történő 
képzésre; annak biztosítására is ügyelni 
kell, hogy a képzési és készségfejlesztési 
tevékenységek a nőket célzó képzések, 
műhelyek, szemináriumok, tájékoztató 
programok, képzési modulok és egyéb
tájékoztatási módok révén segítsék a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelését;

Or. fr

Módosítás 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása, 
amelyeket a civil társadalmi 
szervezetekkel és szakértőkkel való szoros 
együttműködésben alakítanak ki; amelyek 
különösen olyan témákra 
összpontosítanak, mint a nemek közötti 
egyenlőség, a nők jogai és a nőkkel 
szembeni erőszak; és felruházzák a 
szakembereket az uniós jogok és politikák 
hatékony gyakorlati megvalósításához 
szükséges eszközökkel;

Or. en

Módosítás 85
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;
e tevékenységek adott esetben kiterjednek 
a nemi dimenzióra és a 
megkülönböztetésmentességgel 
kapcsolatos szempontokra is;

Or. it

Módosítás 86
Angelika Werthmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása; 
a nemek közötti egyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, a sokféleség 
és a társadalmi szolidaritás 
előmozdításának céljából;

Or. en

Módosítás 87
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemi alapú erőszak megelőzését, az 
ellene való harcot, és a róla való 
tudomásvételt célzó képzési 
tevékenységek;

Or. it

Módosítás 88
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a nemi sztereotípiák és a nőnek a 
média által közvetített, árucikkesített képe 
ellen való küzdelemre irányuló 
kampányok;

Or. it
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Módosítás 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egymástól való tanulási, 
együttműködési, tudatosító és terjesztési 
tevékenységek, így például a helyes
gyakorlatok, újító megközelítések és 
tapasztalatok meghatározása és cseréje, 
kölcsönös felülvizsgálat és egymástól való 
tanulás szervezése; konferenciák és 
szemináriumok szervezése;
figyelemfelkeltő és tájékoztató 
kampányok, médiakampányok és 
események szervezése, beleértve az 
Európai Unió politikai prioritásainak 
intézményi kommunikációját is;
információs anyagok összeállítása és 
közzététele az információk és a 
programeredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs 
technológiákat alkalmazó rendszerek és 
eszközök fejlesztése, működtetése, és 
karbantartása;

c) egymástól való tanulási, 
együttműködési, tudatosító és terjesztési 
tevékenységek, így például a bevált
gyakorlatok, újító megközelítések és 
tapasztalatok meghatározása és cseréje, 
kölcsönös felülvizsgálat és egymástól való 
tanulás szervezése; konferenciák és 
szemináriumok szervezése;
figyelemfelkeltő és tájékoztató 
kampányok, médiakampányok és 
események szervezése, beleértve az 
Európai Unió politikai prioritásainak 
intézményi kommunikációját is;
információs anyagok összeállítása és 
közzététele az információk és a 
programeredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs 
technológiákat alkalmazó rendszerek és 
eszközök fejlesztése, működtetése és 
karbantartása. Ügyelni kell annak 
biztosítására, hogy e tevékenységek során 
globális és átfogó módon érvényesüljön a 
nemi dimenzió, amelynek fókuszában a 
nemek közötti egyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség és a nők 
társadalmi szerepvállalásának 
előmozdítása áll;

Or. fr

Módosítás 90
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; a program célkitűzéseinek 
elérésén dolgozó nem kormányzati és 
egyéb szervezetek támogatása cselekvési 
támogatások és működési támogatások 
révén; szakértői testületek és szervezetek, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
közötti európai szintű hálózatépítés; 
szakértői hálózatok finanszírozása; az 
erőszak megelőzése és az azelleni harc 
terén az áldozatokra és a veszélyeztetett 
csoportokra irányuló segítségnyújtási 
programok kidolgozása és megvalósítása;
európai szintű megfigyelőállomások 
finanszírozása.

Or. en

Módosítás 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; a program célkitűzéseinek 
elérésén dolgozó nem kormányzati és 
egyéb szervezetek támogatása cselekvési 
és működési támogatások révén; szakértői 
testületek és szervezetek, nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok közötti 
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európai szintű hálózatépítés; szakértői 
hálózatok finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

Or. en

Módosítás 92
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; a 
jogbirtokosokat képviselő olyan európai 
szintű hálózatok működtetésével 
kapcsolatos támogatás, amelyek 
tevékenységei hozzájárulnak a program 
célkitűzéseinek megvalósításához; a 
program célkitűzéseinek elérésén dolgozó 
NGO-k tevékenységének támogatása;  
szakértői testületek és szervezetek, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
közötti európai szintű hálózatépítés;
szakértői hálózatok finanszírozása; európai 
szintű megfigyelőállomások 
finanszírozása.

Or. en

Indokolás

A jogbirtokosokat képviselő európai hálózatok bizonyították hatékonyságukat a PROGRESS 
program megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos eleme végrehajtásának évei során. 
Kulcsszerepet játszanak az uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz való hozzájárulás, az uniós 
szakpolitikák hatékonyságának és megvalósításának ellenőrzése, a bevált gyakorlatok 
megosztása és az információ és tudás közvetítése terén.

Módosítás 93
Angelika Werthmann
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak, és különösen amelyek a 
gyermekekkel és nőkkel szembeni erőszak 
ellen küzdenek; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

Or. en

Módosítás 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A kifejezetten a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elveinek 
támogatása céljából tervezett fellépések, 
valamint a nőkkel szembeni erőszak 
minden formája elleni küzdelemre 
irányuló hatékony intézkedések. 

Or. en

Módosítás 95
Nessa Childers
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg 439 millió EUR.

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg 530 millió EUR.

Or. en

Indokolás

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Módosítás 96
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 13. cikkben említett programok 
keretében a 2007 és 2013 közötti 
időszakra előirányzott finanszírozáshoz 
képest emelt szintű finanszírozást 
biztosítanak az e rendelet 4. cikk (1) 
bekezdésében kijelölt konkrét célkitűzések 
mindegyike számára. A program által 
megvalósítandó célkitűzések és 
tevékenységek folytonosságának 
biztosítása érdekében az egyes területek 
éves finanszírozása nem változik 
jelentősen, kivéve, ha ennek kellően 
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dokumentált, jóval előre közölt objektív 
okai vannak.

Or. en

Módosítás 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 13. cikkben említett programok 
keretében a 2007 és 2013 közötti 
időszakra előirányzott finanszírozáshoz 
képest emelt szintű finanszírozást 
biztosítanak az e rendelet 4. cikk (1) 
bekezdésében kijelölt konkrét célkitűzések 
mindegyike számára. A program által 
megvalósítandó célkitűzések és 
tevékenységek folytonosságának 
biztosítása érdekében az egyes területek 
éves finanszírozása nem változik 
jelentősen, kivéve, ha ennek kellően 
dokumentált, jóval előre közölt objektív 
okai vannak.

Or. en

Módosítás 98
Regina Bastos, Silvia Costa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 13. cikkben említett programok 
keretében a 2007 és 2013 közötti 
időszakra előirányzott finanszírozás 
mértékét alapul véve ahhoz hasonló vagy 
annál nagyobb finanszírozást biztosítanak 
e rendelet célkitűzéseinek mindegyike 
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számára. Amikor a Bizottság az éves 
munkaprogramokban a pénzforrások e 
területek közötti elosztásáról dönt, 
figyelembe veszi az Unió prioritásait és 
azt, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében 
megcélzott valamennyi területnek 
továbbra is megfelelő és méltányos 
mértékű finanszírozást nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 99
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Elégséges mértékű finanszírozást 
nyújtanak, és ahol csak lehet, biztosítják a 
költségek csökkentését és az ár-érték 
arány javítását e rendelet célkitűzéseinek 
mindegyikével kapcsolatban, figyelembe 
véve a 13. cikkben említett programok 
keretében a 2007 és 2013 közötti 
időszakra előirányzott finanszírozás 
mértékét. 

Or. en

Módosítás 100
Anna Záborská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A társfinanszírozás növeli a 
kedvezményezettek elszámoltathatóságát, 
hozzájárul a finanszírozás 
hatékonyságához, és valamennyi érdekelt 
fél között javítja az együttműködést. Az 
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uniós költségvetésből egy kedvezményezett 
számára egy naptári évben működési 
támogatásként nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás azonban nem haladja meg az 
adott kedvezményezett teljes éves 
költségvetésének 50%-át1.

Or. en

Módosítás 101
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási aktusok formájában 
fogadja el az éves munkaprogramokat. Az 
említett végrehajtási aktusokat a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban fogadják el.

(2) A program végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási aktusok formájában 
fogadja el a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett konkrét célkitűzésekkel és az 5. 
cikkben említett fellépésekkel kapcsolatos
éves munkaprogramokat. Az említett 
végrehajtási aktusokat a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban fogadják el.

Or. en

Indokolás

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Módosítás 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Garantálni kell, hogy a pénzügyi 
támogatást az e rendelet hatálya alá 
tartozó különböző területek között 
megfelelően és méltányosan osszák el, 
figyelembe véve a 13. cikkben említett 
programok számára a 2007 és 2013 
közötti időszakra odaítélt finanszírozás 
mértékét. Amikor a Bizottság az éves 
munkaprogramjaiban a pénzforrások e 
területek közötti elosztásáról dönt, 
mérlegeli, hogy növelje-e a 4. cikk (1) 
bekezdése da) és db) pontjában említett 
konkrét célkitűzések számára nyújtott 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 103
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az időközi értékelő jelentés beszámol a 
program célkitűzéseinek megvalósításáról, 
az erőforrások felhasználásának 
hatékonyságáról, valamint a program 
európai hozzáadott értékéről, annak 
megállapítása céljából, hogy 2020 után 
megújítsák-e, módosítsák-e vagy 
felfüggesszék-e a program alkalmazási 
területein biztosított finanszírozást. A 
jelentés emellett elemzi a program 
egyszerűsítésére kínálkozó lehetőségeket, a 
program belső és külső következetességét, 
valamint az összes célkitűzés és fellépés 
folyamatos érvényességét. A jelentés 
figyelembe veszi a programok 13. cikkben 

(3) Az időközi értékelő jelentés beszámol a 
program célkitűzéseinek megvalósításáról, 
az erőforrások felhasználásának 
hatékonyságáról, valamint a program 
európai hozzáadott értékéről, annak 
megállapítása céljából, hogy 2020 után 
megújítsák-e, módosítsák-e vagy 
felfüggesszék-e a program alkalmazási 
területein biztosított finanszírozást. A 
jelentés emellett elemzi a program 
egyszerűsítésére kínálkozó lehetőségeket, a 
program belső és külső következetességét, 
valamint az összes célkitűzés és fellépés 
folyamatos relevanciáját. A jelentés 
figyelembe veszi a programok 13. cikkben 
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említett utólagos értékeléseinek 
eredményeit.

említett utólagos értékeléseinek 
eredményeit. Időszakos értékelése során a 
Bizottság különösen a főbb szereplők, a 
kulcsfontosságú európai hálózatok, 
szakértői hálózatok vagy európai szintű 
megfigyelőállomások működési 
költségeire fordítható támogatásokról 
számol be. 

Or. en

Módosítás 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 3. cikkben és a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett általános és konkrét 
célkitűzésekkel kapcsolatos eredmények 
értékelését mérhető, nemek szerint 
csoportokra bontott teljesítménymutatók 
alapján végzik. A nemek közötti 
egyenlőség és a nőkkel szembeni erőszak 
elleni harc átfogó prioritásának elérése 
szempontjából meghatározott európai 
hozzáadott érték adja az egyik fő 
referenciaértéket.

Or. en

Módosítás 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ügyelni kell arra, hogy az időszakos 
jelentésben és az utólagos értékelő 
jelentésben globális és átfogó módon 
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érvényesüljön a nemi dimenzió, valamint 
hogy az értékelés következtetéseit nemek 
szerinti bontásban közölt és az egyes 
nemekre vonatkozó mutatók és adatok 
alapján vonják le.

Or. fr


