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JEGYZŐKÖNYV
a 2012. november 6-i, 9.00–12.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2012. november 6-i, kedden, 9.17-kor, Mikael Gustafsson (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása FEMM_OJ PE498059v02-00

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

A nemek közti egyenlőség legjobb jogi és intézményi mechanizmusairól szóló 
nyilvános meghallgatást 2012. december 17-ére, hétfő, 15 órára halasztják (helyszín: 
A-1G3 terem), tekintve, hogy a kiválasztott szakértők többsége számára az eredetileg 
kijelölt nap nem volt megfelelő.

2012. december 18-án délelőtt az alábbi előadásra kerül sor a bizottság ülésén: az 
UNFPA (az ENSZ Népesedési Alapja) éves jelentése a világ állapotáról

3. Az elnök közleménye a koordinátorok ajánlásairól

A koordinátorok 2012. október 10-i ülésének ajánlásait kiosztják és jóváhagyják (lásd 
a mellékletet).

4. Az alábbi ülés jegyzőkönyveinek elfogadása:

2012. szeptember 3. PV – PE494.812v01-00

A jegyzőkönyveket elfogadják.

5. Eszmecsere az ENSZ nőügyi szervezetének (UN WOMEN) képviselőjével
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FEMM/7/11025

Eszmecsere

Felszólalók: Dagmar Schumacher (UN WOMEN), Mikael Gustafsson, Morvai 
Krisztina, Ulrike Lunacek és Silvia Costa

6. Tájékoztatás a FEMM bizottság küldöttségének (2012. október 29–31. között) 
Tunéziában tett látogatásáról
FEMM/7/11027
Eszmecsere
Felszólalók: Mikael Gustafsson, Silvia Costa, Mariya Gabriel és Marc Tarabella

*** Elektronikus szavazás ***

7. A nemi sztereotípiák felszámolása az EU-ban
FEMM/7/09691 2012/2116(INI)
Előadó: Kartika Tamara Liotard 
Jelentéstervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2012. szeptember 18., 12.00
Határozat: A módosított jelentéstervezetet elfogadják.

8. A migránsok integrációja, ennek munkaerő-piaci hatásai és a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásának külső dimenziója
FEMM/7/10002 2012/2131(INI) COM(2012)0153
Előadó: Joanna Senyszyn 
Illetékes: EMPL - Nadja Hirsch (ALDE)
Véleménytervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2012. október 15., 17.00
Határozat: A módosított véleménytervezetet elfogadják.

9. A közegészség védelme az endokrin rendszert károsító tényezőkkel szemben
FEMM/7/10852

A nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló módosítások elfogadása
Határozat: Három módosítást elfogadnak.

10. Szóbeli választ igénylő kérdéstervezet a nők elleni erőszakról
FEMM/7/11026

Megvitatás és elfogadás
Határozat: A koordinátorok felhatalmazása.

*** Elektronikus szavazás vége ***

Zárt ülés

11. Koordinátorok ülése

12. A következő ülés(ek)
 2012. december 17., 15.00–18.30
 2012. december 18., 9.00–12.30
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Az ülést 12.50-kor berekesztik.



PE500.426v01-00 4/11 PV\918087HU.doc

HU

A koordinátorok és az Elnökség ülése

2012. október 10., szerda, 15.00–16.30

Brüsszel, 1 G-3. terem

AJÁNLÁSOK

1. A napirendtervezet elfogadása 

2. Az elnök közleményei

3. Elhatározandó kérdések

3.1. Előadók kijelölése 

Jelentések/vélemények/a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről szóló módosítások

 „Nemi hovatartozás alapján elkövetett tömeggyilkosság: a hiányzó nők” című 
saját kezdeményezésű jelentés (DEVE/FEMM, közös bizottsági ülésekkel lefolytatott 
eljárási, 51. cikk)  

Határozat: A jelentést az S&D képviselőcsoport előadója készíti  

 2011. évi mentesítés: Az Európai Unió éves beszámolója – 2011-es 
pénzügyi év – Európai Bizottság – COM(2012)0436

Határozat: Honeyball asszony (S&D képviselőcsoport) kijelölése  

3.2. A FEMM bizottság 2013. évi munkaprogramja 

– Saját kezdeményezésű jelentések 

Határozat: 2013-ban egy saját kezdeményezésű jogalkotási jelentést és hét saját 
kezdeményezésű jelentést készítenek el (az alábbiak szerint jelzett fontossági 
sorrendben).

Saját kezdeményezésű jogalkotási jelentés (42. cikk): A nők elleni erőszak elleni 
küzdelem
(az európai hozzáadott érték értékelésével kísért jelentés)

(1) A gazdasági válság hatása a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira 
(EPP-előadó)

(2) A szexuális és reproduktív egészség és jogok 
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(3) A nők és a fogyatékosság /A fogyatékossággal élő nők (a pontos cím 
megerősítendő)

(4) A romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai 
keretének nemi szempontjai 

(5) Prostitúció (a pontos cím megerősítendő)

(6) Be nem jelentett bevándorló nők az EU-ban (a pontos cím megerősítendő)

(7) Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladásról szóló éves 
bizottsági jelentésről   

– Nyilvános meghallgatások / Munkaértekezletek

Az alábbi nyilvános meghallgatásokat hagyták korábban jóvá: 

– A nemzetközi nőnap éves rendezvénye (2013. március 7., téma: „A nők 
válasza a válságra” ) 

– „A szexuális és reproduktív egészség és az azzal összefüggő jogok” (2013. 
január 22.) 

– APECH/FEMM bizottságok közös meghallgatása „A nők szerepének 
fejlesztése az európai halászatban és akvakultúrában” címmel (tervezett 
időpont: 2013. október 8.)

Határozat: Az alábbi tevékenységek kerülnek megszervezésre 2013-ban  

-  A saját kezdeményezésű jelentésekhez kapcsolódó meghallgatások

(3) A nők és a fogyatékosság /A fogyatékossággal élő nők  

(4) A romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai 
keretének nemi szempontjai 

– Munkaértekezletek az alábbi témákban 

A nemek közötti egyensúly biztosítását célzó lehetséges mechanizmusok és 
fellépések a 2014-es európai választások fényében  

A nemeket figyelembe vevő megközelítés a fiatalok munkanélkülisége elleni 
küzdelem terén

A barcelonai célok áttekintése

NB: Coordinators decided furthermore to revisit the above 
decision in May/June 2013
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– Tanulmányok/tájékoztató feljegyzések

Határozat: A Tematikus Főosztálytól az alábbi dokumentumokat rendelik 
meg: 

Tanulmány a nők helyzetéről a Perzsa-öböl államaiban

Nemi egyenlőségről szóló szakpolitikai dokumentumok a Litvániába, 
Portugáliába és Görögországba utazó küldöttségeket megelőzően

– Magas rangú személyiségek meghívása (a 2013-as nemzetközi nőnapon 
kívül)

Határozat: A koordinátorok jóváhagyják a benyújtott javaslatokat az alábbi 
személyekre vonatkozóan:

Ursula Gertrud von der Leyen, német munkaügyi és szociális miniszter 
Tawakkul Karman, sajtószabadságért küzdő Nobel-díjas aktivista 
Ana Pelaez, – a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság 
tagja, az Európai Fogyatékosügyi Fórum nőjogi csoportja és végrehajtó 
bizottsága tagja  
Kajsa Wahlberg, emberkereskedelemmel foglalkozó nemzeti előadó, 
Svédország 
Mendes Bota, az Európa Tanács nők elleni erőszakkal foglalkozó előadója 
Sonja Lokar, az Európai Női Lobbi (EWL) elnöke

3.3. A 2013-as Nemzetközi Nőnapra meghívandó személyek 

Határozat: Az alábbi hat személyiséget hívják meg a 2013. március 7-i 
konferenciára: 

Michelle Bachelet, a UN WOMEN ügyvezető igazgatója 
Stavros Lambrinidis, az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges 
képviselője 
Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója 
Sasha Bezuhanova, Hewlett-Packard, a növekvő piacok állami szektoráért 
felelős igazgató
Salomé Mbugua, az AkiDwA (Akina Dada wa Africa) képviselője 
Siliva Walby, brit szociológus, a Lancaster Egyetem szociológia professzora

4. Tájékoztatási célú napirendi pontok

4.1. A koordinátorok tudomásul veszik a Tunéziába utazó (2012. október 29–
31-i) küldöttség összetételét és programtervezetét: 

GUSTAFSSON úr, elnök
GABRIEL asszony
COSTA asszony
KIIL-NIELSEN asszony 
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valamint az Írországba utazó (2012. november 28–30-i) küldöttség összetételét: 

GUSTAFSSON úr, elnök
LULLING asszony 
(ESTRELA asszony) (*)
(KLEVA asszony) (*)
(TARABELLA úr) (*) 
KOCH-MEHRIN asszony 

---------------------------------------------------
(*) A Főtitkárságot tájékoztatták arról, hogy e képviselők törölték részvételüket 

WERTHMANN asszony
CORNELISSEN asszony 

4.2. A 2012. november 5-én 15.00–18.30 között tartandó, „Az EU-ban a nemek 
közötti egyenlőséget biztosító legjobb jogi és intézményi eszközök azonosítása” című 
meghallgatásra meghívott szakértők 

A koordinátorok tudomásul veszik a fenti meghallgatásra kiválasztott szakértők 
meghívását. 

4.3. Kiállítás a 37. héten a LOW épületben „Donne del Sud” címmel

5. Egyéb kérdések

      – A nemek kiegyensúlyozott képviselete az EKB igazgatóságában

Határozat: Az elnök az ügyben kapcsolatba lép Bowles asszonnyal, az ECON 
bizottság elnökével.

– A nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja, november 25.

Határozat: Az elnök az ügyben állásfoglalás nélküli szóbeli választ igénylő 
kérdést ír, azzal a céllal, hogy azt a novemberi vagy decemberi plenáris ülés 
napirendjére tűzzék (azaz írásbeli eljárás keretében módosító indítványok, 
bizottsági szavazás 2012. november 6-án)

– Az ENSZ Népesedési Alapjának (UNFPA) éves jelentése a világ állapotáról; a jelentés 
lehetséges ismertetése a FEMM bizottságban

Határozat: A jelentés ismertetése a FEMM bizottság 2012. december 17–18-i 
ülésén

6. Következő ülés

 2012. november 6., 11.30–12.30   
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselők/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Mary Honeyball, Sophia in 't Veld, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, 
Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Joanna Senyszyn, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber, 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Silvia Costa, Mariya Gabriel, Kartika Tamara Liotard, Angelika Werthmann, 

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nőukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Judith Lithens DG JUST,  Pauline Torehall EEAS

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituiçőes/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Ana Reis, PT Permanent Representation to the EU

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Daniela Senk, Anne Vahl

Valborg Linden Jonsten,

Tom Feeley

Caroline Healy

Elisabeth Horstkötter

Malin Björk, Azadeh Jafari
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Agnieszka Bozyk

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Őigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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