
PA\1002382HU.doc PE516.980v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2013/2152(INI)

13.9.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Külügyi Bizottság részére

„Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2012. évi éves jelentésről és az 
Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
(2013/2152(INI))

A vélemény előadója: Mariya Gabriel



PE516.980v01-00 2/3 PA\1002382HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\1002382HU.doc 3/3 PE516.980v01-00

HU

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megismétli, hogy a nők jogai előmozdításának az EU által a harmadik országokkal 
folytatott emberi jogi párbeszédek alapvető részét kell képeznie; elismeri a demokrácia és 
az emberi jogok európai eszköze pozitív szerepét; arra ösztönzi az Európai Külügyi 
Szolgálatot (EKSZ) és a Bizottságot, hogy az egyes országokkal partnerségben állapítsák 
meg az egyidejűleg kezelendő problémákat, hogy a célkitűzések jobb megvalósítása 
érdekében célirányosan lehessen felhasználni az támogatásokat és a forrásokat;

2. ismételten elítéli a nők elleni erőszak minden formáját, különösen a nemi erőszak háborús 
fegyverként történő alkalmazását és a családon belüli erőszakot; hangsúlyozza a 
tájékoztató és a figyelemfelkeltő kampányok jelentőségét azon közösségekben, ahol 
általános a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlata;

3. felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy támogassák a nők teljes körű részvételét a 
politikai és gazdasági döntéshozatalban, különösen a béketeremtő folyamatokban, a 
demokratikus átalakulás folyamatában és a konfliktusok megoldásában;

4. ösztönzi a tagállamokat, a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy fektessenek hangsúlyt a nők 
gazdasági szerepének megerősítésére a fejlődő országokban a kis- és középvállalkozásba 
és a mezőgazdaságba történő bevonásuk, valamint a földhöz jutásuk ösztönzése révén;

5. fokozottabb erőfeszítéseket kér a nemek közötti egyenlőségre, az anyák egészségére, 
valamint az oktatáshoz való – különösen a lányok és a fiatal nők számára biztosítandó –
hozzáférésre vonatkozó millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében;

6. kéri, hogy minden esetben vegyék figyelembe az uniós választási megfigyelő missziók 
következtetéseit a nők választási folyamatokban való részvételének támogatására irányuló 
programok kidolgozása és a missziók ajánlásainak végrehajtása során;


