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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:

1. hangsúlyozza, hogy az egyetemesség elve vonatkozik az alapvető jogokra és az egyenlő 
bánásmódra; sürgeti ezért a Tanácsot, hogy fogadja el a megkülönböztetés elleni 
irányelvről szóló javaslatot1; mivel a nők gyakran többszörös megkülönböztetés áldozatai, 
meg kell erősítenünk minden alapvető jogot, előmozdítva ugyanakkor a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget;

2. üdvözli a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló irányelv elfogadását2, amelyben különös 
figyelmet szánnak a hátrányos helyzetű személyek, például nők és gyermekek védelmére;

3. üdvözli a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról szóló irányelvre irányuló javaslatot3;

4. sajnálja, hogy a Bizottság, sok kötelezettségvállalása ellenére, nem hozott jogszabályt a 
nők elleni erőszakra, a politikai döntéshozatal terén való egyenlőségre vagy a nemek 
közötti bérszakadékra vonatkozó irányelv felülvizsgálatára vonatkozóan;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ratifikálják a nők elleni és a családon belüli erőszak 
megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményt, valamint a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő tárgyalási irányelvekre vonatkozó javaslatokat az Unió ez utóbbihoz 
való haladéktalan csatlakozására vonatkozóan;

6. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemek szerinti megközelítés 
érvényesülését a különböző érdekelt felek számára az Európai Igazságügyi Képzési 
Hálózat, az Európai Jogi Akadémia és egyéb illetékes hatóságok által nyújtott valamennyi 
jogi képzésben;

7. üdvözli a bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén 
a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról szóló rendeletre 
irányuló bizottsági javaslatot;

8. felszólítja a Bizottságot – összhangban a Parlament korábbi kötelezettségvállalásaival és a 
többszöri kérését követően –, hogy terjesszen elő javaslatot a családi állapotot igazoló 
valamennyi dokumentum joghatásának az EU egészében való teljes körű kölcsönös 
elismerésére, a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló polgárok és családjaik elé 
gördített diszkriminatív jogi vagy közigazgatási akadályok felszámolása érdekében.

                                               
1 COM(2008) 426 végleges
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/29/EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak 
jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról
3 COM(2012) 614 végleges


