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Módosítás 1
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a Szerződés az EU 
célkitűzéseként határozza meg a 
kirekesztés és a társadalmi 
megkülönböztetés elleni küzdelmet, 
valamint a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítását, és mivel a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
stockholmi program végrehajtása az 
esélyegyenlőség és a nemek közötti 
egyenlőség tekintetében valóban tükrözze 
a polgárok igényeit;

Or. es

Módosítás 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy fogadja el a 
megkülönböztetés elleni irányelvről szóló 
javaslatot; mivel a nők gyakran többszörös 
megkülönböztetés áldozatai, meg kell 
erősítenünk minden alapvető jogot, 
előmozdítva ugyanakkor a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget;

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy fogadja el a 
megkülönböztetés elleni irányelvről szóló 
javaslatot; mivel a nők gyakran többszörös 
megkülönböztetés áldozatai, a 
megelőzésre, valamint a sértettek 
védelmére és a jogsértők büntethetővé 
tételére irányuló közös stratégiák 
kialakítása révén meg kell erősítenünk 
minden alapvető jogot, előmozdítva 
ugyanakkor a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget;
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Or. it

Módosítás 3
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy fogadja el a 
megkülönböztetés elleni irányelvről szóló 
javaslatot; mivel a nők gyakran többszörös 
megkülönböztetés áldozatai, meg kell 
erősítenünk minden alapvető jogot, 
előmozdítva ugyanakkor a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget;

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy fogadja el a 
megkülönböztetés elleni irányelvről szóló 
javaslatot; mivel a nők gyakran többszörös 
megkülönböztetés áldozatai, meg kell 
erősítenünk minden alapvető jogot, 
előmozdítva ugyanakkor a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget; ezzel összefüggésben 
felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsák a kiszolgáltatott felnőttek 
védelmét, és írják alá, ratifikálják és 
hajtsák végre a felnőttek nemzetközi 
védelméről szóló 2000. évi Hágai 
Egyezményt;

Or. en

Módosítás 4
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy fogadja el a 
megkülönböztetés elleni irányelvről szóló 
javaslatot; mivel a nők gyakran többszörös 
megkülönböztetés áldozatai, meg kell 
erősítenünk minden alapvető jogot, 
előmozdítva ugyanakkor a férfiak és nők 

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy fogadja el a 
megkülönböztetés elleni irányelvről szóló 
javaslatot; hangsúlyozza azt a tényt, hogy 
különösen a nők válnak gyakran 
többszörös megkülönböztetés áldozataivá; 
a nők megkülönböztetésének alapja lehet 
társadalmi nemük, továbbá biológiai 
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közötti egyenlőséget; nemük, fajuk, bőrszínük, etnikai vagy 
társadalmi származásuk, genetikai 
jellemzőik, nyelvük, vallásuk vagy 
meggyőződésük, politikai vagy egyéb 
véleményük, valamely nemzeti 
kisebbséghez való tartozásuk, vagyonuk, 
születésük, fogyatékuk, koruk vagy 
szexuális irányultságuk; meg kell tehát 
vizsgálnunk minden olyan tényezőt, amely 
hatással van a nők életére, sérti az emberi 
jogokat, és amelyet a megkülönböztetés 
egyéb formái súlyosbítanak; meg kell 
erősítenünk minden alapvető jogot, 
előmozdítva ugyanakkor a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget, és különös figyelmet 
fordítva a kiszolgáltatott, és különösen a 
fogyatékkal élő nőkre;

Or. en

Módosítás 5
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy fogadja el a 
megkülönböztetés elleni irányelvről szóló 
javaslatot; mivel a nők gyakran többszörös 
megkülönböztetés áldozatai, meg kell 
erősítenünk minden alapvető jogot, 
előmozdítva ugyanakkor a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget;

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség 
elve vonatkozik az alapvető jogokra és az 
egyenlő bánásmódra; sürgeti ezért a 
Tanácsot, hogy amint azt a Parlament 
több alkalommal kérte, sürgősen fogadja 
el a megkülönböztetés elleni irányelvről 
szóló javaslatot; mivel a nők gyakran 
többszörös megkülönböztetés áldozatai, 
meg kell erősítenünk minden alapvető 
jogot, előmozdítva ugyanakkor a férfiak és 
nők közötti egyenlőséget;

Or. en

Módosítás 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a terrorizmus 
elleni küzdelem nevében végrehajtott 
különböző akciókat ürügyként használták 
fel a katonai agresszióra, különböző 
országok elfoglalására, nemzeti 
szuverenitásuk megsértésére és alapvető 
infrastruktúrájuk – többek között 
kórházak, iskolák, lakások –
megsemmisítésére, ami több százezer 
áldozattal és menekülttel járt, akik főleg 
nők és gyermekek, a lakosság 
legkiszolgáltatottabb tagjai közül kerülnek 
ki;

Or. pt

Módosítás 7
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. szorgalmazza, hogy a Bizottság tegyen 
hathatós lépéseket az ítéletekről szóló 
nemzetközi egyezmény létrehozásának 
irányába, amely a Brüsszel I. rendelethez 
hasonló célokat szolgálna;

Or. en

Módosítás 8
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre olyan panasztételi 
eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a 
többszörös megkülönböztetést elszenvedők 
a diszkrimináció több formájára 
vonatkozóan egyetlen panaszt 
nyújthassanak be, figyelembe véve, hogy a 
többszörös megkülönböztetés különösen a 
nőkre irányul; úgy véli, hogy támogatni 
kell az emberi jogokat védelmezők 
tevékenységét és a társadalom peremére 
szorult személyek és közösségek általi 
közös fellépések kidolgozását;

Or. es

Módosítás 9
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza annak a fontosságát, 
hogy a fogyatékkal élő személyek, a 
bevándorlók, a romák és más kisebbségek, 
a kirekesztett személyek stb. integrálására 
irányuló valamennyi stratégiában vegyék 
figyelembe a nemek közötti egyenlőség 
szempontjait;

Or. es

Módosítás 10
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására, védelmére és jogaira 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló irányelv 
elfogadását, amelyben különös figyelmet 
szánnak a hátrányos helyzetű személyek, 
például nők és gyermekek védelmére;

2. üdvözli a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására, védelmére és jogaira 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló irányelv 
elfogadását, amelyben különös figyelmet 
szánnak a hátrányos helyzetű személyek, 
például nők és gyermekek védelmére; 
üdvözli továbbá az európai védelmi 
határozatról szóló irányelv1 és az 
emberkereskedelem megelőzéséről, és az 
ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok
védelméről2, valamint a 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 
irányelv elfogadását; kéri a tagállamokat, 
hogy a lehető leghamarabb ratifikálják és 
alkalmazzák ezen irányelveket;
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/99/EU irányelve (2011. december 
13.) az európai védelmi határozatról
2 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az 
emberkereskedelem megelőzéséről, és az 
ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 
védelméről, valamint a 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat felváltásáról

Or. es

Módosítás 11
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására, védelmére és jogaira 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló irányelv 
elfogadását, amelyben különös figyelmet 
szánnak a hátrányos helyzetű személyek, 

2. üdvözli a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására, védelmére és jogaira 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló irányelv
elfogadását, amelyben különös figyelmet 
szánnak a hátrányos helyzetű személyek, 
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például nők és gyermekek védelmére; például nők és gyermekek védelmére; 
hangsúlyozza, hogy e személyek gyakran 
válnak az erőszak valamennyi formájának 
– többek között családon belüli erőszak –
áldozatává; javasolja az emberi jogok 
megsértése e súlyos eseteinek mélyreható 
kivizsgálását, azonosítását és üldözését;

Or. en

Módosítás 12
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálattal állapítja meg, hogy az 
emberkereskedelem elleni uniós irányelv 
2011. decemberi hatályba lépése ellenére 
az EU-ba irányuló és az EU-ból kifelé 
tartó emberkereskedelem áldozatainak 
száma növekszik; felszólítja az Unió 
tagállamait, hogy erősítsék az ezen 
aggasztó tendencia megfékezésére 
irányuló erőfeszítéseiket, és ennek 
jegyében az irányelvvel összhangban 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre az 
emberkereskedelem elleni küzdelmet célzó 
ambiciózus jogszabályokat és 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 13
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a tőzsdén jegyzett társaságok 3. elismeri, hogy a tőzsdén jegyzett 
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nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról szóló 
irányelvre irányuló javaslatot;

társaságok nem-ügyvezető igazgatói 
körében a nemek közötti egyensúly 
javításáról szóló irányelvre irányuló 
javaslat a társasági döntéshozatal 
hatékonysága – mint üzleti és gazdasági 
szükségszerűség – növelésének egy 
eszköze, azonban hangsúlyozza, hogy az 
önkéntes, nem kötelező, működőképes és 
arányos tagállami szintű intézkedések –
amennyiben azokat alkalmazták –
bebizonyították, hogy jelentősen 
elősegíthetik azon progresszív célkitűzés 
elérését, hogy több nő töltsön be vezető 
tisztséget;

Or. en

Módosítás 14
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a tőzsdén jegyzett társaságok 
nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról szóló 
irányelvre irányuló javaslatot;

3. üdvözli a tőzsdén jegyzett társaságok 
nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról szóló 
irányelvre irányuló javaslatot; 
hangsúlyozza, hogy meg kell szüntetni a 
makacsul fennálló üvegplafon-jelenséget
(a munkahelyi előmenetel terén fennálló 
láthatatlan akadályokat), amely továbbra 
is a nők karrierépítésének egyik fő 
akadálya;

Or. en

Módosítás 15
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja, hogy a Bizottság, sok 
kötelezettségvállalása ellenére, nem hozott 
jogszabályt a nők elleni erőszakra, a 
politikai döntéshozatal terén való 
egyenlőségre vagy a nemek közötti 
bérszakadékra vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatára vonatkozóan;

4. sajnálja, hogy a Bizottság, sok 
kötelezettségvállalása ellenére, nem 
terjesztett be a nők elleni erőszak 
felszámolását célzó megfelelő stratégiát;

Or. en

Módosítás 16
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja, hogy a Bizottság, sok 
kötelezettségvállalása ellenére, nem hozott 
jogszabályt a nők elleni erőszakra, a 
politikai döntéshozatal terén való 
egyenlőségre vagy a nemek közötti 
bérszakadékra vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatára vonatkozóan;

4. sajnálja, hogy a Bizottság, sok 
kötelezettségvállalása ellenére, nem hozott 
jogszabályt a nők elleni erőszakra, a 
politikai döntéshozatal terén való 
egyenlőségre vagy a nemek közötti 
bérszakadékra vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatára vonatkozóan, így 
fenntartotta a meglévő demokratikus 
deficitet;

Or. en

Módosítás 17
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a Bizottságot, hogy – amint azt 
a stockholmi programban ígérte, és a 
Parlament számos állásfoglalásában kérte 
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– indítson útjára egy átfogó stratégiát a 
nők elleni erőszak felszámolására; 
ismételten hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak büntetőjogi jogalkotási 
eszközt kell létrehoznia a nemi alapú 
erőszak felszámolása érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak a fontosságát, 
hogy a nők jogainak védelme és a 
gyermekek védelme érdekében, valamint a 
megkülönböztetés, a rasszizmus, az 
idegengyűlölet és a homofóbia 
valamennyi formája elleni küzdelem 
céljából minden rendelkezésre álló 
politikai eszközt vessenek be annak 
érdekében, hogy az Unió meggyőző erővel 
léphessen fel a nők és a gyermekek elleni 
erőszak valamennyi formája, így a 
családon belüli erőszak, a szexuális 
erőszak, a zaklatás, az üldözés, a szexuális 
kizsákmányolás, a kényszerházasság, a 
becsületbeli bűncselekmények, a női nemi 
szerv megcsonkítása stb. ellen;

Or. es

Módosítás 19
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy 
minél előbb terjesszen elő a nők elleni 
erőszak valamennyi formája elleni 
küzdelmet szolgáló jogalkotási javaslatot;

Or. es

Módosítás 20
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy azoknak a 
tisztviselőknek (rendőrök, egészségügyi 
szolgáltatók dolgozói, bírósági 
személyzet), akik találkozhatnak olyan 
esetekkel, amelyekben valamely személy –
különösen a nemi alapú erőszak 
áldozatául esett nők – testi, lelki és 
szexuális épsége vélhetően veszélybe 
kerül, megfelelő képzésben részesüljenek; 
felkéri a tagállamokat, hogy támogassák a 
civil társadalom, különösen a nem 
kormányzati szervezetek munkáját, a 
nőjogi szervezeteket és a szakszerű 
segítséget nyújtó egyéb önkéntes 
szervezeteket, valamint működjenek együtt 
ezekkel, támogatást nyújtva a nemi alapú 
erőszak áldozatául esett nők számára;

Or. es

Módosítás 21
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
5 bekezdés



PE516.589v01-00 14/26 AM\943120HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a nők elleni és a családon 
belüli erőszak megelőzéséről és 
felszámolásáról szóló Isztambuli 
Egyezményt, valamint a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő tárgyalási irányelvekre 
vonatkozó javaslatokat az Unió ez 
utóbbihoz való haladéktalan
csatlakozására vonatkozóan;

5. felkéri a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt, dolgozzanak közösen 
és osszák meg bevált gyakorlataikat a nők 
elleni és a családon belüli erőszak 
haladéktalan felszámolása érdekében;

Or. en

Módosítás 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak 
intézkedéseket a nők elleni erőszak 
előfordulását elősegítő gazdasági és 
szociális okok leküzdésére, mely okok 
között szerepelnek többek között a 
munkanélküliség, az alacsony bérek és 
nyugdíjak, a lakhatás hiánya, a 
szegénység és a nem létező vagy rossz 
minőségű – többek között egészségügyi, 
oktatási és társadalombiztosítási –
közszolgáltatások;

Or. pt

Módosítás 23
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy hozzák létre a nők 
elleni erőszakkal foglalkozó uniós 
koordinátor intézményét;

Or. en

Módosítás 24
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul vizsgálja felül a 
2006/54/EK irányelvet annak 32. cikkének 
megfelelően és az EUMSZ 157. cikke 
alapján, valamint a 2012. május 24-i 
európai parlamenti állásfoglaláshoz 
tartozó mellékletben megfogalmazott 
részletes ajánlások szellemében javasoljon 
módosításokat; nevezetesen az alábbiak 
tekintetében:
- a bérezési adatok jobb átláthatósága,
- a munka értékelésének és a munkaköri 
besorolásnak az átláthatósága,
- a szankciókra vonatkozó jogszabályok 
megerősítése;

Or. en

Módosítás 25
Constance Le Grip

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az 
emberkereskedelemmel foglalkozó, 
különösen nőket és kiskorúakat áldozatul 
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ejtő, határokon átnyúló szervezett bűnözői 
hálózatok elleni küzdelem érdekében 
sürgősen ki kell dolgozni egy közös 
európai stratégiát;

Or. fr

Módosítás 26
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a nemek szerinti 
megközelítés érvényesülését a különböző 
érdekelt felek számára az Európai 
Igazságügyi Képzési Hálózat, az Európai 
Jogi Akadémia és egyéb illetékes 
hatóságok által nyújtott valamennyi jogi 
képzésben;

6. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a nemek szerinti 
megközelítés érvényesülését az 
igazságügyi és rendőrségi 
együttműködésben érintett különböző 
felek számára az Európai Igazságügyi 
Képzési Hálózat, az Európai Jogi 
Akadémia és egyéb illetékes hatóságok 
által nyújtott valamennyi jogi képzésben; 
kéri, hogy a nemi alapú erőszakkal és az 
áldozatok támogatását szolgáló bevált 
gyakorlatokkal kapcsolatos speciális 
modulok képezzék a képzés részét;

Or. fr

Módosítás 27
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a nemek szerinti 
megközelítés érvényesülését a különböző 
érdekelt felek számára az Európai 
Igazságügyi Képzési Hálózat, az Európai 
Jogi Akadémia és egyéb illetékes 
hatóságok által nyújtott valamennyi jogi 

6. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a nemek szerinti 
megközelítés és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülését a különböző 
érdekelt felek számára az Európai 
Igazságügyi Képzési Hálózat, az Európai 
Jogi Akadémia és egyéb illetékes 
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képzésben; hatóságok által nyújtott valamennyi jogi 
képzésben;

Or. en

Módosítás 28
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. javasolja, hogy indítsanak társadalmi 
felvilágosító kampányt, amely európai 
szinten mérsékelheti a nemi alapú erőszak 
súlyosságát. A kampány célja a 
társadalmi tudatosság növelése, a 
polgárok mobilizálása és ugyanolyan 
intézményes fellépések ösztönzése, mint 
amilyenekre az olyan egyéb 
bűncselekménytípusokkal és 
merényletekkel – például terrorizmussal –
szemben sor kerül, amelyek az egyéni 
dimenzión túl a közösséget is érintik. E 
társadalmi fellépés igen jelentős szerepet 
játszott az erőszak egyéb formáinak 
delegitimációja terén, ezért azt a nemi 
alapú erőszakkal szemben is ösztönözni 
kell;

Or. es

Módosítás 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít arra, hogy az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatalon belül 
hozzanak létre a társadalmi nemet érintő 
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ügyekkel foglalkozó tematikus központot; 

Or. en

Módosítás 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az egyes 
tagállamokban a prostitúció legalizált és 
intézményesített, növekvő piacai
bizonyítottan ösztönzik az 
emberkereskedelmet, ezért felszólít arra, 
hogy hozzanak intézkedéseket a 
prostitúció piacainak visszaszorítására, 
így például vessenek ki büntetést e piacok 
kiaknázóira, többek között a kerítőkre és a 
szexuális szolgáltatások vásárlóira;

Or. en

Módosítás 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy növekvő mértékben 
támogassák az emberkereskedelem 
áldozatává vált személyeket – különösen a 
prostituált nőket – célzó kilépési 
programokat; 

Or. en
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Módosítás 32
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a bizonyos közokiratok Európai 
Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése 
révén a polgárok és a vállalkozások szabad 
mozgásának előmozdításáról szóló 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatot;

7. üdvözli a bizonyos közokiratok Európai 
Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése 
– és ezáltal a bürokrácia, illetőleg az 
uniós intézmények és a polgárok között 
meglévő szakadék megszüntetése – révén a 
polgárok és a vállalkozások szabad 
mozgásának előmozdításáról szóló 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatot;

Or. en

Módosítás 33
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot – összhangban a 
Parlament korábbi 
kötelezettségvállalásaival és a többszöri 
kérését követően –, hogy terjesszen elő 
javaslatot a családi állapotot igazoló 
valamennyi dokumentum joghatásának az 
EU egészében való teljes körű kölcsönös 
elismerésére, a szabad mozgáshoz való 
jogukat gyakorló polgárok és családjaik elé 
gördített diszkriminatív jogi vagy 
közigazgatási akadályok felszámolása 
érdekében.

8. felszólítja a Bizottságot – összhangban a 
Parlament korábbi 
kötelezettségvállalásaival és a többszöri 
kérését követően –, hogy terjesszen elő 
javaslatot a családi állapotot igazoló 
valamennyi dokumentum joghatásának az 
EU egészében való teljes körű kölcsönös 
elismerésére, a szabad mozgáshoz való 
jogukat gyakorló polgárok – férfiak és nők 
egyaránt – és családjaik elé gördített 
diszkriminatív jogi vagy közigazgatási 
akadályok felszámolása érdekében.

Or. en

Módosítás 34
Izaskun Bilbao Barandica
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Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy integrálják a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos 
szakpolitikákhoz kötődő szolgáltatások 
tervezéséért és nyújtásáért felelős 
valamennyi közszolgáltató és – állami, 
regionális és helyi szintű – illetékes 
hatóság elképzeléseit;

Or. es

Módosítás 35
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesszenek ki az új információs és 
kommunikációs technológiákon alapuló 
speciális eszközöket a megkülönböztetés 
elleni küzdelem terén alkalmazott bevált 
gyakorlatok európai szintű megosztására;

Or. es

Módosítás 36
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. újfent felhívást intéz egy európai 
nemzetközi magánjogi kódex 
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elfogadására;

Or. en

Módosítás 37
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy – többek 
között a közkiadások tekintetében –
kövesse nyomon a nőkre és a férfiakra 
gyakorolt eltérő – és a nemek közötti 
egyenlőséget közvetetten érintő –
hatásokat; ezzel összefüggésben rámutat, 
hogy a kisebb adóbevételek és az esetleges 
költségvetési megszorítások a közkiadások 
mérsékléséhez vezetnek, ami középtávon 
valószínűleg a közkiadásokat, így az 
oktatást, a képzést és a szociális ellátást –
ezáltal pedig a nőket, mint e 
szolgáltatások igénybe vevőit – sújtja;

Or. en

Módosítás 38
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ismerjék el azokat a regionális 
rendőri erőket, melyek hatáskörrel 
rendelkeznek a szervezett és/vagy 
határokon átnyúló bűnözői csoportok 
által a nők ellen elkövetett 
bűncselekményekkel szembeni fellépésre, 
és fokozottabban hangolják össze e 
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rendőrségek, valamint a biztonsági 
szolgálatok és az operatív rendőrségek 
munkáját;

Or. es

Módosítás 39
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. megdöbbenve állapítja meg, hogy a 
kényszermunkát végzők teljes számát az 
uniós tagállamokban 880 ezerre becsülik, 
és 30%-uk szexuális kizsákmányolás, 
70%-uk pedig kényszermunka révén 
történő kizsákmányolás áldozata, és a 
kényszermunkát végzők többsége nő;

Or. es

Módosítás 40
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy fejlessze 
tovább az e-igazságszolgáltatási 
programot, hogy a polgárok internetes 
tájékoztatás révén közvetlenül 
hozzáférjenek a jogi tájékoztatáshoz és az 
igazságszolgáltatáshoz; 

Or. en

Módosítás 41
Iratxe García Pérez



AM\943120HU.doc 23/26 PE516.589v01-00

HU

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. kiemeli, hogy – a különösen a nőket 
érintő – emberkereskedelem és az 
embercsempészet súlyos bűncselekmény, 
és az emberi jogok és az emberi méltóság 
olyan sérelmét jelenti, amit az Unió nem 
tűrhet el; kiemeli, hogy javítani kell az 
emberkereskedelem és az 
embercsempészet megelőzését és fokozni 
kell az ezek elleni küzdelmet, amihez 
olyan összehangolt és egységes politikai 
válaszra van szükség, amely – figyelembe 
véve a kizsákmányolás új formáit – a 
szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térségen túllépve 
a külkapcsolatok, a fejlesztési 
együttműködés, a szociális és 
foglalkoztatási ügyek, az oktatás és az 
egészségügy, valamint a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség területét is 
felöleli; hangsúlyozza, hogy döntő 
fontosságú a harmadik országokkal 
folytatott együttműködés és koordináció; 
felhívja a figyelmet, hogy az 
emberkereskedelem és az 
embercsempészet elleni küzdelem 
fokozásának egyik módját jelenthetik a 
meghatározott harmadik országokkal 
kötött ad hoc együttműködési 
megállapodások, amelyek minden 
megkötés nélkül lehetővé teszik az Unió 
által biztosított valamennyi olyan ösztönző 
igénybe vételét, mint a pénzügyi 
programok, az információk gyűjtése és 
cseréje terén folytatott együttműködés, a 
bírósági együttműködés és a migrációval 
összefüggő eszközök;

Or. es
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Módosítás 42
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. hangsúlyozza, hogy az 
emberkereskedelem, a kényszermunka és 
az illegális bevándorlás elleni küzdelmet 
szolgáló intézkedéseknek a problémák 
kiváltó okaira, így például a világban 
fennálló egyenlőtlenségekre kell 
összpontosítaniuk; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy váltsák valóra a 
fejlesztési segélyezési és millenniumi 
fejlesztési célokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaikat;

Or. es

Módosítás 43
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot olyan együttműködési 
intézkedésekre, amelyek célja a hamis 
vízumok kiadásának megelőzése és a 
potenciális áldozatoknak, különösen a 
nőknek és a gyermekeknek szóló – a helyi 
hatóságokkal együttműködve végrehajtott 
– tájékoztató kampányok lebonyolítása
érdekében a származási országokban 
működő konzuli szolgálatok mozgósítása, 
továbbá olyan intézkedésekre, amelyek 
célja az emberkereskedelem és az illegális 
bevándorlás megelőzése érdekében a 
hatékonyabb határellenőrzés;

Or. es
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Módosítás 44
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8e. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot az emberkereskedelem és a 
szexuális kizsákmányolás áldozatául esett 
nők védelmét és segítését célzó 
fellépésekre és ezen belül olyan 
intézkedésekre, amelyek magukban 
foglalják kárenyhítési rendszerek 
kidolgozását, a biztonságos visszatérés 
garantálását, önkéntes visszatérés esetén a 
származási ország társadalmába való 
visszailleszkedés támogatását, az EU-ban 
való tartózkodás alatti segítségnyújtást és 
támogatást, valamint a származási 
országok hatóságaival való 
együttműködést az emberkereskedelem és 
a szexuális kizsákmányolás áldozatául 
esettek családjainak védelme érdekében;

Or. es

Módosítás 45
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
8 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8f. emlékeztet arra, hogy az uniós 
migránsok mintegy fele nő, és a nők
önálló migrációs jogállásának és a 
házastársak munkához való jogának 
megteremtése a tényleges beilleszkedés 
biztosításának döntő fontosságú eleme;

Or. es
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Módosítás 46
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
8 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8g. hangsúlyozza a szexuális és 
reproduktív egészséggel kapcsolatos jogok 
védelmének szükségességét, és 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bizonyos 
tagállamokban korlátozzák a 
fogamzásgátlókhoz és a szexuális és 
reproduktív egészséggel összefüggő 
szolgáltatásokhoz, különösen az 
abortuszhoz való hozzáférést;

Or. es


