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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ezen túlmenően, miközben a 
demokráciával és az emberi jogokkal 
kapcsolatos céloknak egyre növekvő 
mértékben a külső segítségnyújtás összes 
finanszírozási eszközének középpontjába 
kell kerülnie, az e rendelet szerinti uniós 
támogatás – globális jellegénél és a 
harmadik országok kormányainak és egyéb 
állami hatóságainak hozzájárulásától való 
cselekvési függetlenségénél fogva – külön 
kiegészítő és pótlólagos jellegű szereppel 
fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az 
érzékeny emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos kérdések 
tekintetében a civil társadalommal 
folytatott együttműködést, kellő 
rugalmasságot biztosítva a változó 
körülményekhez igazított megfelelő 
válaszlépésekre. Uniós kapacitást is 
biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten 
fejezzék ki és támogassák azon egyedi 
célokat és intézkedéseket, amelyek 
földrajzilag nem kapcsolódnak egymáshoz, 
és válságokhoz sem kötődnek, viszont 
transznacionális megközelítést tehetnek 
szükségessé, vagy pedig mind az Unión 
belül, mind harmadik országokban végzett 
műveletekkel járhatnak. A rendelet továbbá 
biztosítja a szükséges keretet a különböző 
műveletekhez, például támogatást nyújt az 
Európai Unió – politikai összhangot, 
egységesített irányítási rendszert és közös 
működési normákat igénylő – választási 

(13) Ezen túlmenően, miközben a 
demokráciával és az emberi jogokkal, 
valamint a nemek közötti egyenlőséggel
kapcsolatos céloknak egyre növekvő 
mértékben a külső segítségnyújtás összes 
finanszírozási eszközének középpontjába 
kell kerülnie, az e rendelet szerinti uniós 
támogatás – globális jellegénél és a 
harmadik országok kormányainak és egyéb 
állami hatóságainak hozzájárulásától való 
cselekvési függetlenségénél fogva – külön 
kiegészítő és pótlólagos jellegű szereppel 
fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az 
érzékeny emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos kérdések 
tekintetében a civil társadalommal 
folytatott együttműködést, kellő 
rugalmasságot biztosítva a változó 
körülményekhez igazított megfelelő 
válaszlépésekre. Uniós kapacitást is 
biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten 
fejezzék ki és támogassák azon egyedi 
célokat és intézkedéseket, amelyek 
földrajzilag nem kapcsolódnak egymáshoz, 
és válságokhoz sem kötődnek, viszont 
transznacionális megközelítést tehetnek 
szükségessé, vagy pedig mind az Unión 
belül, mind harmadik országokban végzett 
műveletekkel járhatnak. A rendelet továbbá 
biztosítja a szükséges keretet a különböző 
műveletekhez, például támogatást nyújt az 
Európai Unió – politikai összhangot, 
egységesített irányítási rendszert és közös 
működési normákat igénylő – választási 
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megfigyelő missziói számára. megfigyelő missziói számára.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Unió különös figyelmet szentel 
majd azon országoknak és sürgősségi 
helyzeteknek, ahol az emberi jogokat és 
alapvető szabadságokat fokozott veszély 
fenyegeti, és ahol e jogok és szabadságok 
semmibe vétele különösen hangsúlyos és 
szisztematikus. Ilyen helyzetekben az Unió 
politikai prioritásai közé tartozik a 
vonatkozó nemzetközi jogszabályok 
tiszteletben tartásának előmozdítása, 
kézzelfogható támogatás és cselekvési 
eszközök biztosítása a helyi civil 
társadalom számára, illetve hozzájárulás az 
utóbbi rendkívül nehéz körülmények 
között végzett munkájához. 
Konfliktushelyzetekben az Unió 
erőfeszítései annak előmozdítására 
irányulnak, hogy valamennyi harcban álló 
fél betartsa a nemzetközi humanitárius jog 
értelmében ráháruló jogi kötelezettségeit, a 
vonatkozó uniós iránymutatásokkal 
összhangban.

(14) Az Unió különös figyelmet szentel 
majd azon országoknak és sürgősségi 
helyzeteknek, ahol az emberi jogokat és 
alapvető szabadságokat fokozott veszély 
fenyegeti, és ahol e jogok és szabadságok 
semmibe vétele különösen hangsúlyos és 
szisztematikus. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a nők ellen 
konfliktushelyzetekben elkövetett 
erőszakra. Ilyen helyzetekben az Unió 
politikai prioritásai közé tartozik a 
vonatkozó nemzetközi jogszabályok 
tiszteletben tartásának előmozdítása, 
kézzelfogható támogatás és cselekvési 
eszközök biztosítása a helyi civil 
társadalom számára, illetve hozzájárulás az 
utóbbi rendkívül nehéz körülmények 
között végzett munkájához. 
Konfliktushelyzetekben az Unió 
erőfeszítései annak előmozdítására 
irányulnak, hogy valamennyi harcban álló 
fél betartsa a nemzetközi humanitárius jog 
értelmében ráháruló jogi kötelezettségeit, a 
vonatkozó uniós iránymutatásokkal 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a férfiak és nők egyenlő részvételének 
támogatása a társadalmi, gazdasági és 
politikai életben, valamint az 
esélyegyenlőség, illetve a nők 
részvételének és politikai képviseletének 
támogatása;

vi. a férfiak és nők egyenlő részvételének 
támogatása a társadalmi, gazdasági és 
politikai életben, valamint az 
esélyegyenlőség, illetve a nők 
részvételének és politikai képviseletének 
támogatása annak ösztönzése révén, hogy 
jelöltként induljanak a választásokon, és 
éljenek szavazati jogaikkal;

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, 
valamint a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy más 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
életkor vagy szexuális irányultság alapján, 
illetve bármilyen egyéb alapon történő 
megkülönböztetés elleni küzdelem;

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a nők jogai, a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményben és annak fakultatív 
jegyzőkönyveiben meghatározottaknak 
megfelelően, beleértve a női nemi szerv 
megcsonkításával, a 
kényszerházasságokkal, a becsületbeli 
okokból elkövetett bűncselekményekkel, 
az embercsempészettel és a nők ellen 
elkövetett erőszak bármely formájával 
szembeni intézkedéseket is;

vi. a nők jogai, a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményben és annak fakultatív 
jegyzőkönyveiben meghatározottaknak 
megfelelően, beleértve a női nemi szerv 
megcsonkításával, a 
kényszerházasságokkal, a becsületbeli 
okokból elkövetett bűncselekményekkel, 
az embercsempészettel, a nemi erőszakkal 
– többek között a „nevelő célú” erőszakkal 
és a családon belüli erőszakkal – és a nők 
ellen elkövetett erőszak bármely 
formájával szembeni intézkedéseket is;

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. a gyermekek jogai, a gyermekek 
jogairól szóló egyezményben és annak 
fakultatív jegyzőkönyveiben 
meghatározottaknak megfelelően, beleértve 
a gyermekmunka, a gyermekkereskedelem 
és gyermekprostitúció, valamint a 
gyermekek katonának való besorozása és 
katonaként való bevetése elleni küzdelmet 
is;

vii. a gyermekeknek a gyermekek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben és annak 
fakultatív jegyzőkönyveiben kihirdetett 
jogai, beleértve a gyermekmunka, a 
gyermekkereskedelem és a 
gyermekprostitúció, a lányok 
szexualizálása, továbbá gyermekkatonák 
toborzása és alkalmazása elleni küzdelmet;

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Európai Unió választási megfigyelési 
misszióinak kiküldése;

i. az Európai Unió választási megfigyelési 
misszióinak kiküldése, amelyekben a nők 
és a férfiak egyenlő számban képviseltetik 
magukat;

Or. en


