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Módosítás 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unió fejlesztési 
együttműködési politikáját a millenniumi 
fejlesztési célok (MFC) vezérlik, és mivel 
ezek közül kettő kifejezetten a nők 
helyzetével foglalkozik – MFC 3 (a nemek 
közötti egyenlőség és a nők 
szerepvállalásának elősegítése) és MFC 5 
(az anyák egészségének javítása);

A. mivel az Európai Unió fejlesztési 
együttműködési politikáját a millenniumi 
fejlesztési célok (MFC) vezérlik, amelyek
közül kettő kifejezetten a nők helyzetével 
foglalkozik – MFC 3 (a nemek közötti 
egyenlőség és a nők szerepvállalásának 
elősegítése) és MFC 5 (az anyák 
egészségének javítása) –, három másik 
pedig – az MFC 2 (a mindenkire kiterjedő 
alapfokú oktatás biztosítása), az MFC 4 (a 
gyermekhalandóság csökkentése) és az 
MFC 6 (a HIV/AIDS, a malária és más 
betegségek elleni küzdelem) – közvetlenül 
hozzájárul a nők és a lányok 
életfeltételeinek javításához;

Or. fr

Módosítás 2
Andrea Češková

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unió fejlesztési 
együttműködési politikáját a millenniumi 
fejlesztési célok (MFC) vezérlik, és mivel 
ezek közül kettő kifejezetten a nők 
helyzetével foglalkozik – MFC 3 (a nemek 
közötti egyenlőség és a nők 
szerepvállalásának elősegítése) és MFC 5 
(az anyák egészségének javítása);

A. mivel az Európai Unió fejlesztési 
együttműködési politikáját a millenniumi 
fejlesztési célok (MFC) vezérlik, és mivel 
ezek közül kettő kifejezetten a nők 
helyzetével foglalkozik – MFC 3 (a nemek 
közötti egyenlőség és a nők 
szerepvállalásának elősegítése) és MFC 5 
(az anyák egészségének javítása); és mivel 
e célok sikeresen hozzájárulnak a 
szegénység csökkentéséhez;
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Or. cs

Módosítás 3
Andrea Češková

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a nők esetében a férfiakhoz 
képest nagyobb fokú elszegényedés 
figyelhető meg;

Or. cs

Módosítás 4
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az egyrészről az afrikai, karibi 
és csendes-óceáni államok, másrészről az 
Európai Közösség és tagállamai között 
Cotonouban 2000. június 23-án aláírt 
partnerségi megállapodás kimondja, hogy 
minden – politikai, gazdasági és szociális 
– területen módszeresen figyelembe kell 
venni a nők helyzetét, valamint a 
nemekhez kötődő kérdéseket;

Or. es

Módosítás 5
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az európai uniós cselekvési terv 
elismeri a nők szerepvállalása és a nemek 
közötti egyenlőség fontosságát a 
partnerországok fejlődésében és az MFC-k 
elérésében, és mivel „a változás 
programjában” a nők és férfiak közötti 
egyenlőség az Unió fellépésének 
főtengelyét alkotja;

B. mivel az európai uniós cselekvési terv 
elismeri a nők szerepvállalása és a nemek 
közötti egyenlőség fontosságát a 
partnerországok fejlődésében és az MFC-k 
elérésében, és mivel „a változás 
programjában” a nők és férfiak közötti 
egyenlőség az Unió fellépésének 
főtengelyét alkotja; e segítség keretében 
különleges programokat kell a nők 
társadalmi szerepvállalása, a társadalmi-
gazdasági függetlenség,
megkülönböztetésmentesség, a 
millenniumi fejlesztési célok elérése, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
kiemelt prioritásának szolgálatába 
állítani;

Or. en

Módosítás 6
Andrea Češková

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a nemen alapuló erőszak – és 
különösen a nők és lányok elleni szexuális 
erőszak, kizsákmányolás és gyilkosságok –
általános elterjedése figyelhető meg;

Or. cs

Módosítás 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a konfliktusok által érintett 
régiókban – különösen az AKCS-
országokban – a fegyveres erők és a
szexuális erőszak elkövetői továbbra is 
háborús taktikaként alkalmazzák a nőkkel 
és gyermekekkel szembeni tömeges 
erőszak, emberkereskedelem és más 
szexuális zaklatás formáját öltő nemi 
erőszakot; mivel az Egyesült Nemzetek 
„emberiség elleni bűncselekményként” 
ismerte el a háború idején elkövetett 
erőszakot, és az Egyesült Nemzetek 
Biztonsági Tanácsa 2008-ban elkötelezte 
magát a háborús eszközként alkalmazott 
szexuális erőszak elleni küzdelem mellett;

Or. fr

Módosítás 8
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel különböző tanulmányok szerint 
a nők oktatásban való részvétele, valamint 
önálló jövedelemszerzése és e jövedelem
feletti rendelkezése számos pozitív 
eredménnyel jár: csökken a gyermekágyi 
halálozás és a csecsemőhalandóság, javul 
a nők és a gyermekek egészségi állapota 
és tápláltsága, növekszik a mezőgazdasági 
termelékenység, enyhülhet az 
éghajlatváltozás, lassul a 
népességnövekedés, terjeszkedik a 
gazdaságok és megtörik a generációról 
generációra örökített szegénység;

Or. es
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Módosítás 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a nőknek a konfliktusrendezési 
folyamatban és a békeépítésben való 
fokozott részvétele esetén a nők 
kulcsszerepet játszanak a 
béketárgyalásokban, ezzel növelve az 
újjáépítés, a rehabilitáció és a békeépítés 
jelentőségét;

Or. fr

Módosítás 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy számos cselekvési tervben 
és közleményben elismerik a nemek 
közötti egyenlőség és a nők szerepének 
erősítése által a fejlesztésben betöltött 
központi szerepet, és kéri, hogy ezt a 
prioritást a gyakorlatban is hajtsák végre a 
földrajzi programokban; emellett 
hatékonyabb összehangolásra hív fel a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz által 
finanszírozott tematikus programokkal;

1. üdvözli, hogy számos cselekvési tervben 
és közleményben elismerik a nemek 
közötti egyenlőség és a nők szerepének 
erősítése által a fejlesztésben betöltött 
központi szerepet, és kéri, hogy ezt a 
prioritást a gyakorlatban is hajtsák végre a 
földrajzi programokban; emellett 
hatékonyabb összehangolásra hív fel az 
AKCS-n belüli együttműködés és a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz által 
finanszírozott tematikus programokkal;

Or. fr

Módosítás 11
Mikael Gustafsson
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy számos cselekvési tervben 
és közleményben elismerik a nemek 
közötti egyenlőség és a nők szerepének 
erősítése által a fejlesztésben betöltött 
központi szerepet, és kéri, hogy ezt a 
prioritást a gyakorlatban is hajtsák végre a 
földrajzi programokban; emellett 
hatékonyabb összehangolásra hív fel a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz által 
finanszírozott tematikus programokkal;

1. üdvözli, hogy számos cselekvési tervben 
és közleményben elismerik a nemek 
közötti egyenlőség és a nők szerepének 
erősítése által a fejlesztésben betöltött 
központi szerepet, és kéri, hogy ezt a 
prioritást a gyakorlatban is hajtsák végre a 
földrajzi programokban; emellett 
hatékonyabb összehangolásra hív fel a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz által 
finanszírozott tematikus programokkal; e 
programoknak a társadalmi és regionális 
egyenlőtlenségek kezelése, a globális 
közjavak jelentőségének hangsúlyozása és 
a helyi civil társadalmi csoportok –
különösen a nőjogi szervezetek –
támogatása révén elő kell mozdítaniuk az 
inkluzív, fenntartható és éghajlatbarát 
fejlődést;

Or. en

Módosítás 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és 
az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések 
fokozását;

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és 
az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések 
fokozását, és kéri, hogy haladéktalanul 
kezdjék meg a 2015 utáni időszakra 
vonatkozó intézkedések megtárgyalását, 
különösen a nemek közötti egyenlőséggel 
és a nők részvételével kapcsolatos MFC 3, 
valamint az anyák egészségével, a 
reproduktív egészséggel és a 
családtervezéshez való hozzáféréssel 
kapcsolatos MFC 5 tekintetében;
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Or. fr

Módosítás 13
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és 
az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések 
fokozását;

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és 
az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések 
fokozását, külön figyelmet fordítva a 
nőkkel szembeni erőszak leküzdésére, és 
kéri, hogy haladéktalanul kezdjék meg a 
2015 utáni időszakra vonatkozó 
intézkedések megtárgyalását;

Or. en

Módosítás 14
Andrea Češková

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és 
az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések 
fokozását;

2. arra sürgeti a Bizottságot, hogy 
helyezzen fokozott hangsúlyt az anyák
egészségére; a nők egészségére irányuló 
törekvések szerves részeként kiemeli a 
felvilágosítás és figyelemfelkeltés 
jelentőségét a szexuális és reprodukciós 
egészség terén, hiszen olyan millenniumi 
fejlesztési célról van szó, amellyel 
összefüggésben eddig igen szerény 
eredményeket sikerült elérni; kéri 
továbbá, hogy haladéktalanul kezdjék meg 
a 2015 utáni időszakra vonatkozó 
intézkedések megtárgyalását;

Or. cs
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Módosítás 15
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és 
az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések 
fokozását;

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és 
az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések 
fokozását és kéri, hogy haladéktalanul
kezdjék meg a 2015 utáni időszakra 
vonatkozó intézkedések megtárgyalását; 
megerősíti különösen a nők és a lányok 
szexuális és reproduktív egészségével és 
jogaival kapcsolatos elvek előmozdítását 
és intézkedésekbe való felvételét; mivel a 
szexuális és reproduktív egészség és jogok 
biztosítása nem csupán egy önmagában 
fontos cél, hanem a szegénység elleni 
küzdelem és a millenniumi fejlesztési 
célok elérésének is fontos eszköze;

Or. en

Módosítás 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli az ENSZ Népesedési 
Alapjának a népességről és fejlesztésről 
szóló nemzetközi konferencia – különösen 
a nők szexuális és reproduktív jogaival, a 
reproduktív egészséggel és a HIV/AIDS 
elleni küzdelemmel kapcsolatos 
kérdésekben való – felügyeletével 
megbízott magas szintű munkacsoport 
létrehozására irányuló kezdeményezését;
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Or. fr

Módosítás 17
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az anyák javuló 
egészségével kapcsolatos cél fontosságát a 
gyermekágyi halálozási ráta csökkentése 
és a reproduktív egészségügyi ellátáshoz 
való általános hozzáférés elérése 
érdekében, ami maga után vonja a nők 
szexuális és reproduktív egészséghez való, 
kényszertől és korlátozásoktól mentes 
jogának tiszteletben tartását;

Or. es

Módosítás 18
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. arra sürgeti az EU-t, hogy mozdítsa 
elő a mentorprogramokat azokon a 
területeken, ahol a továbbképzésben és a 
szakmai életben részt vevő európai nők 
együtt dolgoznak a fejlődő világból 
származó nőkkel;

Or. en

Módosítás 19
Iratxe García Pérez
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kijelenti, hogy beiskoláztatásuktól 
fogva külön figyelmet kell fordítani a 
lányok és fiúk nemekkel összefüggő 
kérdésekkel kapcsolatos oktatására annak 
érdekében, hogy az AKCS-országokban 
fokozatosan megváltozzanak a hozzáállás 
és a társadalmi sztereotípiák, valamint 
hogy a nemek közötti egyenlőség a 
társadalom alapelvévé váljon;

Or. es

Módosítás 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
oktatással kapcsolatos MFC 2 
tekintetében elért előrelépés vegyes képet 
mutat, mivel azt csupán a lányok iskolai 
oktatáshoz való hozzáférése tekintetében 
teljesítették, tanulmányaik befejezése 
tekintetében azonban nem; felhívja az 
AKCS-országokat és a nemzetközi 
partnereket, hogy fejlesztési politikáik 
prioritásaként dolgozzák ki és hajtsák 
végre az ahhoz szükséges intézkedéseket, 
hogy a lányok befejezzék alapfokú 
tanulmányaikat és hozzáférjenek a 
középfokú oktatáshoz;

Or. fr

Módosítás 21
Marina Yannakoudakis
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. bár megjegyzi, hogy egyes fejlődő 
országok jelentős előrelépést értek el az 
emberi jogok kérdésében, határozottan 
elítéli az azon országoknak nyújtott uniós 
finanszírozást, amelyek hátrányban 
részesítik a nőket szexuális irányultságuk 
alapján;

Or. en

Módosítás 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólít ezért arra, hogy nyújtsanak 
fokozott finanszírozást a lányok 
oktatáshoz való hozzáférését szolgáló 
programok számára (figyelembe véve, 
hogy a lányok oktatása a nemek 
szempontjából egyenlőbb társadalom 
sarokköve), valamint arra, hogy 
mozdítsák elő a nők gazdasági 
függetlenségét, és világszerte csökkentsék
a lányok és nők szexuális 
kizsákmányolását;

Or. fr

Módosítás 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi és 
regionális eszközökben – így az emberi 
jogok és a népek jogainak afrikai 
chartájához csatolt, az afrikai nők 
jogairól szóló jegyzőkönyvben –
foglaltaknak megfelelően a demokrácia 
maga után vonja a nők közéletben való 
teljes értékű részvételét;

Or. fr

Módosítás 24
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti ezért a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy ösztönözzék tovább a harmadik 
országokat arra, hogy jogszabályaikban 
kifejezetten rendelkezzenek a nők jogairól, 
garantálják ezeknek a jogoknak a 
tiszteletben tartását, és hajtsanak végre a 
nemek kérdését figyelembe vevő 
politikákat és mechanizmusokat, jobban
bevonva ezzel a nőket az – akár politikai, 
akár gazdasági vagy társadalmi –
közéletben a döntéshozatalba.

4. sürgeti ezért a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy ösztönözzék tovább a harmadik 
országokat arra, hogy jogszabályaikban 
kifejezetten rendelkezzenek a nők jogairól, 
garantálják ezeknek a jogoknak a 
tiszteletben tartását, és hajtsanak végre a 
nemek kérdését figyelembe vevő 
politikákat és mechanizmusokat, teljes 
mértékben és egyenlő módon bevonva 
ezzel a nőket – az akár politikai, akár 
gazdasági, társadalmi vagy 
környezetvédelmi kérdésekben – a 
közéletben a döntéshozatalba.

Or. en

Módosítás 25
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 bekezdés



AM\923489HU.doc 15/21 PE502.215v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti ezért a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy ösztönözzék tovább a harmadik 
országokat arra, hogy jogszabályaikban 
kifejezetten rendelkezzenek a nők jogairól, 
garantálják ezeknek a jogoknak a 
tiszteletben tartását, és hajtsanak végre a 
nemek kérdését figyelembe vevő 
politikákat és mechanizmusokat, jobban 
bevonva ezzel a nőket az – akár politikai, 
akár gazdasági vagy társadalmi –
közéletben a döntéshozatalba.

4. sürgeti ezért a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy ösztönözzék tovább a harmadik 
országokat arra, hogy – különösen a 
lányok és a nők erőszakkal szembeni 
védelmével foglalkozó – jogszabályaikban 
kifejezetten rendelkezzenek a nők jogairól, 
garantálják ezeknek a jogoknak a 
tiszteletben tartását, és hajtsanak végre a 
nemek kérdését figyelembe vevő 
politikákat és mechanizmusokat, jobban 
bevonva ezzel a nőket – az akár politikai, 
akár gazdasági vagy társadalmi 
kérdésekben – a közéletben a 
döntéshozatalba.

Or. en

Módosítás 26
Andrea Češková

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti ezért a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy ösztönözzék tovább a harmadik 
országokat arra, hogy jogszabályaikban 
kifejezetten rendelkezzenek a nők jogairól,
garantálják ezeknek a jogoknak a 
tiszteletben tartását, és hajtsanak végre a 
nemek kérdését figyelembe vevő 
politikákat és mechanizmusokat, jobban 
bevonva ezzel a nőket az – akár politikai, 
akár gazdasági vagy társadalmi –
közéletben a döntéshozatalba.

4. sürgeti ezért a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy szigorúan mozdítsák elő a nők és 
lányok társadalmi helyzetének javítását, 
azzal, hogy arra kötelezik a harmadik 
országokat, hogy jogszabályaikban 
kifejezetten rendelkezzenek a nők jogairól, 
garantálják ezeknek a jogoknak a 
tiszteletben tartását, és hajtsanak végre a 
nemek kérdését figyelembe vevő 
politikákat és mechanizmusokat, jobban 
bevonva ezzel a nőket – az akár politikai, 
akár gazdasági vagy társadalmi 
kérdésekben – a közéletben a 
döntéshozatalba;

Or. cs
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Módosítás 27
Andrea Češková

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
programtevékenységének keretében 
nyújtson megfelelő védelmet és 
tanácsadást a nemi alapú erőszak 
áldozatai részére, küzdjön az elkövetők 
büntetlensége ellen, és kötelezze a 
harmadik országokat hatékony 
jogszabályok elfogadására;

Or. cs

Módosítás 28
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. arra sürgeti a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy bátorítsák a harmadik 
országokat olyan gyakorlati intézkedések 
elfogadására – például az áldozatok 
számára menekülteket befogadó 
állomások és tanácsadás biztosítására –, 
amelyek segítik a nemi alapú erőszak 
áldozatául esett nőket;

Or. en

Módosítás 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. határozottan támogatja a nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó 
tanácsadók vagy az e témával foglalkozó 
kapcsolattartó pontok bevonását az uniós 
küldöttségekbe és a közös biztonság- és 
védelempolitika (KBVP) misszióiba, és 
felszólítja az uniós kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőt, hogy 
biztosítsa számukra a szükséges 
erőforrásokat, valamint a megfelelő 
eszközöket és fellépési területeket;

Or. fr

Módosítás 30
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a nőkre nem 
csupán a lakosság veszélyeztetett 
csoportjaként, hanem a fejlesztési 
politikák tevékeny támogatóiként kell 
tekinteni; hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy a nők kulcsfontosságú szerepet 
játszanak az élelmezésben és az 
élelmezésbiztonságban, mivel Afrikában 
ők adják a mezőgazdasági termelés 80%-
át, jóllehet továbbra is csak ritkán tudnak 
tulajdonosává válni az általuk megművelt 
földnek; hasonlóképpen hangsúlyozza, 
hogy a nők bizonyságot tettek a 
problémák és konfliktusok megoldására 
való képességükről, ezért arra sürgeti a 
Bizottságot és az AKCS-országokat, hogy 
fokozzák a nők akciócsoportokban és 
munkacsoportokban betöltött szerepét;

Or. es
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Módosítás 31
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a nőkkel és lányokkal 
szembeni erőszak valamennyi formája – a 
zaklatás, az erőszakos közösülés és a 
szexuális zaklatás, a kényszerprostitúció, 
a szexrabszolgaság, a kizsákmányolás, a 
nők meggyilkolása, a női nemi szerv 
megcsonkítása, a kényszerházasság, a 
családon belüli erőszak stb. – elleni 
küzdelem fontosságát; hangsúlyozza, 
hogy a nők jogainak – köztük szexuális és 
reproduktív jogainak – védelme, valamint 
emberi méltóságuk tiszteletben tartása 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy 
megelőzzék és leküzdjék a nemi alapú 
erőszakot, védelmet és megfelelő 
tanácsadást biztosítsanak az áldozatok 
számára, valamint gondoskodjanak az 
elkövetők megbüntetéséről; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a fejlesztésisegély-
politika prioritásai közé vegye fel az 
említett erőszakos cselekmények 
elkövetőivel szembeni küzdelmet;

Or. es

Módosítás 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. megerősíti, hogy a nők kulcsszerepet 
játszanak a demokratikus átmenet 
folyamatában, az állam építésében és 
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megerősítésében, valamint a 
konfliktusrendezési, béketeremtési és 
stabilizációs folyamatban; arra ösztönzi a 
Bizottságot, az Európai Külügyi 
Szolgálatot és az AKCS-országokat, hogy 
konkrét és önkéntes politikák útján 
mozdítsák elő a nők tárgyalásokban való 
részvételét és a politikai és gazdasági 
döntéshozatali pozíciók nők általi 
betöltését;

Or. fr

Módosítás 33
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kijelenti, hogy a népességről és 
fejlesztésről szóló kairói nemzetközi 
konferencián megfogalmazott, a szexuális 
és reproduktív egészséggel kapcsolatos 
kérdésekben alkalmazott erőszak vagy 
kényszer tilalmával összhangban és a 
jogilag kötelező erejű nemzetközi emberi 
jogi eszközökre, az uniós joganyagra és az 
Unió e kérdésben gyakorolt politikai 
hatásköreire tekintettel nem nyújtható 
uniós támogatás olyan hatóság, szervezet 
vagy program számára, amely elősegíti 
vagy támogatja olyan fellépések 
irányítását, vagy részt vesz olyan 
fellépések irányításában, amelyek emberi 
jogi visszaélésekkel – így 
kényszerabortusszal, a nők és férfiak 
kényszersterilizációjával, a magzat 
nemének a nem születés előtti 
megválasztását vagy csecsemőgyilkosságot 
eredményező meghatározásával – járnak, 
különösen ha e fellépések prioritásainak 
megállapítására pszichológiai, társadalmi, 
gazdasági vagy jogi nyomásra kerül sor.



PE502.215v01-00 20/21 AM\923489HU.doc

HU

Or. es

Módosítás 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. arra kéri a Bizottságot, hogy 
alkalmazza a nemek közötti egyenlőségről 
és a nők fejlődésben betöltött szerepének 
erősítéséről szóló európai cselekvési 
tervben foglalt teljesítménymutatókat, így 
1) az alapok legkevesebb 80%-ába 
vegyenek fel a nemekre vonatkozó 
mutatókat; 2) az összes projekt vagy 
program legkevesebb 75%-a esetén a 
nemek közötti egyenlőségnek kell 
jelentenie a fő célkitűzést (G-2) vagy 
jelentős célkitűzést (G-1); 3) a többéves 
programok legalább 50%-ának 
tartalmazniuk kell a nemek közötti 
egyenlőség kérdésével kapcsolatos 
fellépéseket;

Or. fr

Módosítás 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. arra kéri a Bizottságot, hogy 
ismertesse az Európai Parlamenttel a 
nemek közötti egyenlőségről és a nők 
fejlődésben betöltött szerepének 
erősítéséről szóló európai cselekvési terv 
végrehajtása terén elért előrelépéseket;
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Or. fr


