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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló 1979. évi ENSZ-egyezményre (CEDAW),

– tekintettel az Európai Unió Tanácsa által 2011 márciusában elfogadott, a nemek közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumra (2011–2020),

– tekintettel „A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia 2010–2015” című, 
2010. szeptember 21-i bizottsági közleményre (COM(2010)0491),

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 
felszámolásáról szóló 2011. április 7-i egyezményére,

– tekintettel a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret 
prioritásairól és körvonalairól szóló 2011. április 5-i1, valamint az ENSZ Nők Helyzetével 
Foglalkozó Bizottságának a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak minden formájának 
kiküszöbölése és megelőzése témájával foglalkozó 57. ülésszakáról szóló 2013. február 6-
i2 állásfoglalására,

Α. mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség alapvető jog és az Unió közös alapelve, és mivel 
az évek során tett előrelépések ellenére a nemek közötti egyenlőség továbbra is 
elérhetetlen célnak tűnik;

B. mivel a gazdasági válság, az állami egészségügyi ellátás és szociális szolgáltatások terén a 
legtöbb tagállamban végrehajtott súlyos megszorítások, valamint a nők jogainak 
előmozdítására irányuló erőfeszítések vonatkozásában történt jelentős költségvetés-
csökkentések hátrányos következményekkel járnak a nőkre nézve;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jogszabályok kidolgozásakor és az 
alapvető jogok Unión belüli helyzetének értékelésekor vegyék figyelembe a nők 
szükségleteit és problémáit, és alaposan ellenőrizzék a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos európai jogszabályok tagállami végrehajtását;

2. rámutat arra, hogy különös támogatást és védelmet kell nyújtani a nemi alapú erőszak –
például a családon belüli erőszak, a szexuális zaklatás, az emberkereskedelem, valamint 
az olyan ártalmas hagyományos gyakorlatok, mint a kényszerházasságok, a női nemi 
szervek megcsonkítása és a „becsületbeli bűncselekmények” – áldozataivá vált nők és 
gyermekek számára; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el 
jogszabályokat, folyamatosan fejlesszék azokat, valamint tegyenek konkrét intézkedéseket 
az áldozatok védelme, az elkövetők bíróság elé állítása és az erőszak megelőzése 
érdekében;

                                               
1 HL C 296. E, 2012.10.2., 26. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2013)0045.
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3. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben és védelmezzék a nők szexuális és 
reproduktív egészségét és jogait;

4. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a többszörös és interszekcionális 
megkülönböztetés problémájára vonatkozó jogi keretre irányulóan;

5. úgy véli, hogy a nők politikai döntéshozatalon belüli alulreprezentáltsága demokratikus 
deficitet jelent; ezért felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be pozitív diszkriminációra 
irányuló intézkedéseket, például paritásos rendszerekre és ideiglenes női kvótákra 
vonatkozó jogszabályokat; 

6. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket a szakmai és a magánélet 
összeegyeztetésének megkönnyítése céljából, minőségi gondozási létesítményeket 
biztosítva a gyermekek és a kiszolgáltatott hozzátartozók számára, védve a várandós 
munkavállalók jogait, valamint megőrizve a szülési szabadság intézményét.


