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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EKSZ támogatja a főképviselőt az 
Európai Unió közös kül- és 
biztonságpolitikájának (KKBP) 
irányítására és az EU külső tevékenységei 
közötti összhang biztosítására vonatkozó 
megbízatása teljesítésében. Az EKSZ 
támogatja a főképviselőt a Külügyek 
Tanácsa elnöki tisztének az ellátásában, a 
Tanács Főtitkársága rendes feladatainak 
sérelme nélkül. Az EKSZ támogatja 
továbbá a főképviselőt a Bizottságban 
betöltött alelnöki tiszte ellátásában, a 
Bizottságban a külkapcsolatokkal 
összefüggésben és az Unió külső 
tevékenységei egyéb szempontjainak 
összehangolása tekintetében rá háruló 
feladatok ellátásában, a bizottsági 
szolgálatok rendes feladatainak sérelme 
nélkül.

(3) Az EKSZ támogatja a főképviselőt az 
Európai Unió közös kül- és 
biztonságpolitikájának (KKBP) 
irányítására és az EU külső tevékenységei 
közötti összhang biztosítására vonatkozó 
megbízatása teljesítésében. Az EKSZ 
támogatja a főképviselőt a Külügyek 
Tanácsa elnöki tisztének az ellátásában, a 
Tanács Főtitkársága rendes feladatainak 
sérelme nélkül. Az EKSZ támogatja 
továbbá a főképviselőt a Bizottságban 
betöltött alelnöki tiszte ellátásában, a 
Bizottságban a külkapcsolatokkal 
összefüggésben és az Unió külső 
tevékenységei egyéb szempontjainak 
összehangolása tekintetében rá háruló 
feladatok ellátásában, a bizottsági 
szolgálatok rendes feladatainak sérelme 
nélkül.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. en
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Emlékeztetni kell arra, hogy a 
férfiak és nők között az egyenlő esélyek és 
az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását a foglalkoztatás és a munka 
területén az EUMSz. 157. cikke rögzíti, és 
átfogó jogszabályok vonatkoznak a férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódnak a 
munkavállalás és a munkafeltételek terén 
való alkalmazására.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

1. Az EKSZ-t egy, a főképviselő 
fennhatósága alatt tevékenykedő főtitkár 
irányítja. A főtitkár meghoz minden, az 
EKSZ zavartalan működéséhez szükséges 
intézkedést, a személyzeti igazgatásra és a 
költségvetési gazdálkodásra vonatkozókat 
is beleértve. Biztosítja a központi 
igazgatási szerv valamennyi osztálya 
közötti, valamint az Unió küldöttségeivel 
való eredményes együttműködést, és 
képviseli az EKSZ-t.

1. Az EKSZ-t egy, a főképviselő 
fennhatósága alatt tevékenykedő főtitkár 
irányítja. A főtitkár meghoz minden, az 
EKSZ zavartalan működéséhez szükséges 
intézkedést, a személyzeti igazgatásra és a 
költségvetési gazdálkodásra vonatkozókat 
is beleértve. A főtitkár biztosítja a központi 
igazgatási szerv valamennyi osztálya 
közötti, valamint az Unió küldöttségeivel 
való eredményes együttműködést, és 
képviseli az EKSZ-t.

Or. en
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

- egy a nemek közötti egyenlőségért felelős 
magas szintű koordinátor által vezetett 
osztály, melynek feladata, hogy biztosítsa 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
elvek valamennyi szakpolitikai területen 
való érvényesítését.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Unió küldöttségeinek mindegyikét 
küldöttségvezető vezeti.

2. Az Unió küldöttségeinek mindegyikét 
küldöttségvezető vezeti. A 
küldöttségvezetők szintjén a férfiak és nők 
50/50 százalékos megoszlására kell 
törekedni.

A küldöttségvezető irányítja a küldöttség 
teljes személyzetét – annak státuszától 
függetlenül – és valamennyi tevékenységét.
A küldöttségvezető felelősséggel tartozik a 
főképviselőnek a küldöttség munkájának 
teljes irányításáért és az Unió valamennyi 
tevékenységével való összhang 
biztosításáért.

A küldöttségvezető irányítja a küldöttség 
teljes személyzetét – annak státuszától 
függetlenül – és valamennyi tevékenységét.
A küldöttségvezető felelősséggel tartozik a 
főképviselőnek a küldöttség munkájának 
teljes irányításáért és az Unió valamennyi 
tevékenységével való összhang 
biztosításáért.

Or. en
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

6. Az EKSZ-en belüli kinevezések a 
személyes érdemeken alapulnak, és azokra 
földrajzi eloszlás szempontjából a lehető 
legszélesebb körben kerül sor. Az EKSZ 
személyzetében valamennyi uniós tagállam 
állampolgárainak érdemi arányban jelen 
kell lenniük.

6. Az EKSZ-en belüli kinevezések a 
személyes érdemeken alapulnak, azokra 
földrajzi eloszlás szempontjából a lehető 
legszélesebb körben kerül sor, és minden 
szinten biztosítják a nemek közötti 
egyensúlyt. Az EKSZ személyzetében 
valamennyi uniós tagállam 
állampolgárainak érdemi arányban jelen 
kell lenniük.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

9. A főképviselő meghatározza az EKSZ 
személyzetére vonatkozó kiválasztási 
eljárásokat, amelyeknek személyes 
érdemeken és a lehető legszélesebb körű 
földrajzi eloszláson kell alapulniuk, a 
személyzeti szabályzattal és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételekkel összhangban és kellően 
figyelembe véve a nemek közötti 
egyensúlyt.

9. A főképviselő meghatározza az EKSZ 
személyzetére vonatkozó kiválasztási 
eljárásokat, amelyeknek személyes 
érdemeken és a lehető legszélesebb körű 
földrajzi eloszláson kell alapulniuk, a 
személyzeti szabályzattal és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételekkel összhangban, minden szinten 
biztosítva a nemek közötti egyensúlyt.

Or. en
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 13 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

13. Lépéseket kell tenni annak érdekében, 
hogy az EKSZ személyzete megfelelő –
különösen a már meglévő nemzeti 
gyakorlatokra és struktúrákra épülő –
közös képzésben részesüljön. A 
főképviselő az e határozat 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
meghozza az ehhez szükséges megfelelő 
intézkedéseket.

13. Lépéseket kell tenni annak érdekében, 
hogy az EKSZ személyzete megfelelő –
különösen a már meglévő nemzeti 
gyakorlatokra és struktúrákra épülő –
közös képzésben részesüljön. A képzés a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésével 
kapcsolatos fogalmak és módszerek 
elsajátítására is kiterjed. A főképviselő az 
e határozat hatálybalépésétől számított egy 
éven belül meghozza az ehhez szükséges 
megfelelő intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az Európai Unió általános 
költségvetése EKSZ-re vonatkozó 
szakaszának rendelkezéseket kell 
tartalmaznia a nemek közötti egyenlőség 
és a nők külkapcsolatokban való 
szerepvállalásának előmozdításáról.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

2. A főképviselő 2012-ben jelentést nyújt 2. A főképviselő 2012-ben jelentést nyújt 
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be a Tanácsnak az EKSZ működéséről. be a Tanácsnak az EKSZ működéséről. A 
jelentésnek objektív, megbízható és 
összehasonlítható információt és adatokat 
kell tartalmaznia a nők és férfiak közti 
egyenlőség EKSZ-en belüli 
érvényesüléséről, valamint egy elemzést a 
nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formájának 
megszüntetésére szolgáló megfelelő 
eszközök fejlesztésének szükségességéről.

Or. en


