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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

az Emberi Jogi Albizottság részére

„Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2010. évi éves jelentésről és az 
Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról, ideértve az Unió emberi jogokkal 
kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt hatásokat is
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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Emberi Jogi Albizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezményre (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a nők és gyermekek vészhelyzetek és 
fegyveres konfliktusok alatti védelméről szóló nyilatkozatára, valamint a Biztonsági 
Tanács 1325. (2000) sz. és 1820. (2008) sz. határozatára,

– tekintettel a nők és lányok elleni erőszakról, valamint a velük szembeni megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel a „Cselekvésközpontú dokumentum az emberkereskedelem elleni fellépés 
uniós külső dimenziójának megerősítéséről: Az emberkereskedelem elleni globális uniós 
fellépés felé” című dokumentumra,

– tekintettel az Európai Bizottság nőjogi chartájára,

A. mivel a nők nemzetközi egyezményekben és jogi normákban elismert jogait módszeresen 
valamennyi kétoldalú kapcsolat sarokkövévé kell tenni, különösen az olyan harmadik 
országokhoz fűződő kapcsolatokat illetően, amelyekkel az EU társulási és együttműködési 
megállapodást írt alá;

B. mivel a nőkkel szembeni megkülönböztetés semmilyen politikai, vallási vagy kulturális 
alapon nem igazolható;

C. mivel a tömeges megerőszakolások formájában elkövetett erőszakos közösüléseket, az 
emberkereskedelmet és a szexuális zaklatások a nők és gyermekek ellen elkövetett más 
formáit a világ konfliktus sújtotta régióiban továbbra is háborús taktikaként alkalmazzák, 
ami tűrhetetlen;

D. mivel a nők rendszerint kulcsszerepet töltenek be a háború utáni békeépítésben, így a 
konfliktusrendezési, megbékélési és rehabilitációs folyamatban;

1. üdvözli az Európai Bizottságnak a nemek közötti egyenlőséget uniós és nemzetközi 
szinten egyaránt előmozdító nőjogi chartáját, valamint a nemek közötti egyenlőség és a 
nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben című, 2010–2015-re szóló uniós 
cselekvési tervet, és kéri a nemek közötti egyenlőségre és az anyai egészségre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési cél megvalósítására irányuló erőfeszítések felgyorsítását;

2. kéri a nők jogainak megfelelőbb figyelembevételét a külső fellépés keretébe tartozó 
valamennyi politikában és pénzügyi eszközben, a nemek közötti egyenlőség földrajzi és 
tematikus programok révén történő általános érvényesítésének fokozása és az eszközök 
jobb összehangolása céljából;

3. megismétli, hogy a nők jogainak az EU által folytatott emberi jogi párbeszédek és az EU 
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olyan harmadik országokkal folytatott politikai párbeszédjének fontos részét kellene 
alkotniuk, amelyekkel együttműködési vagy társulási megállapodást írtak alá, 
összhangban az e megállapodásokban szereplő emberi jogi záradékokkal; felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy e rendelkezések megsértése esetén tegyenek meg minden 
megfelelő intézkedést;

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 kérdésére érzékeny 
politikákat és mechanizmusokat, jobban bevonva ezzel a nőket az – akár politikai, akár 
gazdasági vagy társadalmi – közéletben a döntéshozatalba;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy helyezze a nők jogait a tagjelölt országokkal folytatott 
tárgyalások középpontjába, és emlékeztet arra, hogy Törökország számára előírták, hogy 
érjen el látható és konkrét eredményeket az egyenlőség elvének alkalmazása és a nők 
jogainak tiszteletben tartása terén; 

6. hangsúlyozza, hogy a politikai párbeszéd céljai között szerepelnie kell a CEDAW-ra 
vonatkozó összes fenntartásról való lemondásnak, valamint az ahhoz tartozó opcionális 
jegyzőkönyv valamennyi partnerállam általi ratifikálásának is;

7. elismeri a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze által a nők jogainak és a női 
jogok védelmezőinek védelmében játszott pozitív szerepet, és üdvözli a nőkkel és 
lányokkal szembeni erőszakra, a konfliktushelyzetben a nőkkel szemben elkövetett nemi 
erőszakra, a kényszer- és korai házasságra, a női nemi szervek megcsonkítására és a nők 
demokratikus folyamatban való részvételére vonatkozó uniós iránymutatásokkal 
összhangban szervezett regionális és tematikus kampányokat;

8. felszólítja mindazonáltal a Bizottságot, hogy használja tovább ezt az eszközt a nőkkel 
szembeni erőszak valamennyi formájának kezelése érdekében, valamint dolgozzon ki 
intézkedéseket a nők jogainak és a társadalomban elfoglalt helyüknek a megerősítésére;

9. emlékeztet arra, hogy a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az 
illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási 
engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelv, valamint az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 
2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az emberkereskedelem áldozatainak 
védelmére szolgáló hasznos eszközök, és ezeket maradéktalanul végre kell hajtani; 

10. hangsúlyozza, hogy a gyermekek – különösen a lányok – anyakönyvezésének 
elmulasztása jogaik első megtagadását jelenti; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
amennyiben szükséges, támogassa harmadik országokban a születések anyakönyvezését;

11. elismeri a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének és egyéb eszközöknek a 
harmadik országokban történő demokráciaépítésben betöltött szerepét, és emlékeztet arra, 
hogy a demokrácia magában foglalja a nők közéletben való teljes körű részvételét is, 
amint azt az Arab Tavaszt követő események mutatják, és amint azt az emberi jogok és a 
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népek jogainak afrikai chartájának az Afrikában a nőket megillető jogokról szóló 
jegyzőkönyvéhez hasonló nemzetközi és regionális eszközök is kimondják;

12. üdvözli a legtöbb uniós választási megfigyelési misszióban a nemek kérdésével 
foglalkozó szakértő jelenlétét, valamint a választási folyamatban a nők részvételére 
irányuló figyelmet, és kéri, hogy az uniós választási megfigyelési missziók jelentéseiben 
foglalt következtetéseket építsék be az érintett országokban a földrajzi és tematikus 
programokba;

13. üdvözli az ENSZ nőjogi és esélyegyenlőségi ügyekkel foglalkozó ügynökségének (UN 
Women) létrehozását, és felszólítja az EU-t, hogy a nők jogainak érvényesítése érdekében 
nemzetközi, regionális és nemzeti szinten működjön szorosan együtt az intézménnyel;

14. kifejezetten 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 lássa el őket a szükséges erőforrásokkal és 
felhatalmazással;

15. kéri, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete nyújtson egyedi támogatást a 
nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos hatékony gyakorlatok gyűjtéséhez, 
feldolgozásához és terjesztéséhez a nők jogainak helyzetére vonatkozó pekingi mutatók 
végrehajtása tekintetében;

16. vállalja, hogy módszeresebben beilleszti a nők jogait saját emberi jogi vitáiba és 
állásfoglalásaiba, és igénybe veszi a Szaharov-díj hálózatát, különösen a díj női nyerteseit 
arra, hogy szót emeljenek a világban a nők jogai mellett;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy segítsen a szelektív abortusz kezelésében, mivel sok 
társadalomban továbbra is az a kép él, hogy a leánygyermek terhet, a fiúgyermek pedig 
pénzügyi támogatót jelent;


