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Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. kéri a tagállamokat, hogy a 
Covid19-világjárványra adott válaszukban 
foglalkozzanak a nemi alapú erőszakkal, 
amellyel nők és lányok szembesülnek, 
beleértve a transzszexuális nőket, az 
interszexuális, nem bináris és nem 
konvencionális nemű embereket; sürgeti a 
tagállamokat, hogy továbbra is elemezzék 
a nemi alapú és a családon belüli erőszak 
valamennyi formájának előfordulási 
gyakoriságára és tendenciáira, valamint a 
gyermekekre gyakorolt következményekre 
vonatkozó adatokat és tendenciákat, a 
kijárást korlátozó intézkedések 
érvényessége idején és közvetlenül az azt 
követő időszakban; elismeri, hogy az 
államok által adott válaszok nem voltak 
elégségesek a nők és lányok elleni erőszak 
kezeléséhez, és nem vették kellőképpen 

15. kéri a tagállamokat, hogy a 
Covid19-világjárványra adott válaszukban 
foglalkozzanak a nemi alapú erőszakkal, 
amellyel nők és lányok szembesülnek, 
beleértve a transzszexuális nőket, az 
interszexuális, nem bináris és nemi 
nonkonformista személyeket; sürgeti a 
tagállamokat, hogy továbbra is elemezzék 
a nemi alapú és a családon belüli erőszak 
valamennyi formájának előfordulási 
gyakoriságára és tendenciáira, valamint a 
gyermekekre gyakorolt következményekre 
vonatkozó adatokat és tendenciákat, a 
kijárást korlátozó intézkedések 
érvényessége idején és közvetlenül az azt 
követő időszakban; elismeri, hogy az 
államok által adott válaszok nem voltak 
elégségesek a nők és lányok elleni erőszak 
kezeléséhez, és nem vették kellőképpen 
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figyelembe a nők elleni erőszak 
megelőzésének szükségességét a 
vészhelyzeti reagálási tervekben, valamint 
a jövőbeli vészhelyzetekben sem, mivel 
nem összpontosítottak az elzárási 
szabályok alóli mentességek bevezetésére, 
segélyvonalak és információmegosztási 
eszközök létrehozására, az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való folyamatos 
hozzáférés biztosítására, valamint a 
megfelelő kapacitással rendelkező 
törvényes klinikákhoz és 
menedékhelyekhez vagy alternatív 
szálláshelyekhez való biztonságos 
hozzáférés biztosítására, a rendőrségi és 
igazságügyi szolgálatokhoz való 
biztonságos hozzáférés biztosítására, 
valamint a megfelelő védelmi és a 
megfelelő védelmi és a sürgősségi 
bíróságok általi biztosítására; kéri a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre 
biztonságos és rugalmas vészhelyzeti 
riasztórendszereket, kínáljanak új, 
telefonon, e-mailben és szöveges 
üzenetben nyújtott segítségnyújtó 
szolgáltatásokat a rendőrség közvetlen 
tájékoztatására és online szolgáltatásokat, 
például segélyvonalakat, rejtett 
alkalmazásokat, digitális platformokat, 
gyógyszertári hálózatokat, valamint 
biztosítsanak sürgősségi finanszírozást a 
támogató szolgálatok, a nem kormányzati 
szervezetek és a civil társadalmi 
szervezetek számára; felhívja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
támogató szolgálatok összehangolt 
megközelítést alkalmazzanak a 
veszélyeztetett nők azonosítására, 
biztosítsák, hogy mindezen intézkedések a 
joghatóságuk alá tartozó valamennyi nő és 
lány számára rendelkezésre álljanak és 
hozzáférhetőek legyenek, beleértve a 
fogyatékossággal élőket is, migrációs 
státuszuktól függetlenül, valamint hogy 
biztosítsanak a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő képzést az egészségügyi 
dolgozók, valamint a frontvonalbeli 
rendőrtisztek és az igazságszolgáltatás 
tagjai számára; felkéri a tagállamokat, 
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a jövőbeli vészhelyzetek tekintetében sem, 
mivel nem összpontosítottak a kijárás 
korlátozó szabályok alóli mentességek 
bevezetésére, segélyvonalak és 
információmegosztási eszközök 
létrehozására, az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való folyamatos 
hozzáférés biztosítására, valamint a 
megfelelő kapacitással rendelkező 
törvényes klinikákhoz és 
menedékhelyekhez vagy alternatív 
szálláshelyekhez való biztonságos 
hozzáférés biztosítására, a rendőrségi és 
igazságügyi , valamint a megfelelő 
visszatartó és/vagy védelmi intézkedéseket 
elrendelő sürgősségi bírósági 
szolgáltatásokhoz való biztonságos 
hozzáférés biztosítására; kéri a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre 
biztonságos és rugalmas vészhelyzeti 
riasztórendszereket, kínáljanak új, 
telefonon, e-mailben és szöveges 
üzenetben nyújtott segítségnyújtó 
szolgáltatásokat a rendőrség közvetlen 
tájékoztatására és online szolgáltatásokat, 
például segélyvonalakat, rejtett 
alkalmazásokat, digitális platformokat, 
gyógyszertári hálózatokat, valamint 
biztosítsanak sürgősségi finanszírozást a 
támogató szolgálatok, a nem kormányzati 
szervezetek és a civil társadalmi 
szervezetek számára; felhívja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
támogató szolgálatok összehangolt 
megközelítést alkalmazzanak a 
veszélyeztetett nők azonosítására, 
biztosítsák, hogy mindezen intézkedések a 
joghatóságuk alá tartozó valamennyi nő és 
lány számára rendelkezésre álljanak és 
hozzáférhetőek legyenek, beleértve a 
fogyatékossággal élőket is, migrációs 
státuszuktól függetlenül, valamint hogy 
biztosítsanak a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő képzést az egészségügyi 
dolgozók, valamint a frontvonalbeli 
rendőrtisztek és az igazságszolgáltatás 
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hogy osszák meg egymással a kapcsolati 
erőszak kezelésére irányuló nemzeti 
innovációkat és bevált gyakorlatokat, és 
kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő 
ezeket a gyakorlatokat;

tagjai számára; felkéri a tagállamokat, 
hogy osszák meg egymással a nemi alapú 
erőszak kezelésére irányuló nemzeti 
innovációkat és bevált gyakorlatokat, és 
kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő 
ezeket a gyakorlatokat;
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