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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló 

megkülönböztetés elleni európai menetrendről szóló, 2014. február 4-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keretről szóló, 2014. november 25-i 

állásfoglalására2, 

– tekintettel a 2010. február 24. és 26. között Genfben megrendezett, halálbüntetés elleni 

negyedik világkongresszus zárónyilatkozatára, amely sürgeti a halálbüntetés egyetemes 

eltörlését, 

A. mivel az EU rendelkezik egy, az emberi jogokért felelős különleges képviselővel, és e 

képviselőnek támogatnia kell az Uniót tevékenységeinek koordinálásában, hogy 

egyértelműbbé és láthatóbbá tegye az emberi jogok – különösen a nők jogainak – 

világszerte történő érvényesítésének előmozdítása érdekében végzett munkáját; 

B. mivel a nemi alapú erőszak, különösen a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak a nők testi 

épséghez való jogának megsértését jelenti, és súlyos és tartós következményekkel járhat 

az áldozat egészségére nézve; 

C. mivel a nemi alapú erőszak következményei hatással vannak az áldozatok jólétére életük 

minden területén; 

D. mivel a demokrácia gyakorlása feltételezi a nők és férfiak jogainak és polgárjogi 

státuszának egyenlőségét; 

E. mivel fegyveres konfliktusok idején a nők és a gyermekek – többek között a női és 

gyermekkorú menekültek, menedékkérők és hontalan személyek – alkotják a társadalom 

legkiszolgáltatottabb csoportjait, és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült serdülő lányok 

esetében jelentősen fokozódnak a humanitárius válságok során okozott kockázatok; 

F. mivel a nőkkel szembeni erőszak és/vagy megkülönböztetés semmilyen politikai, vallási 

vagy kulturális alapon nem indokolható; 

G. mivel a nők és lányok elleni – és különösen a családon belüli – erőszak az emberi jogok 

megsértésének legelterjedtebb formája a világon, amely kortól, iskolázottságtól, 

jövedelemtől, társadalmi helyzettől és származási vagy lakhely szerinti országtól 

függetlenül a társadalom valamennyi rétegét érinti, és a nők és férfiak közötti egyenlőség 

egyik fő akadályát képezi;  

H. mivel a nemi alapú erőszak a meghatározása szerint olyan típusú erőszak, amely nemi 

hovatartozása, nemi identitása vagy nemiségének kifejeződése alapján irányul az egyén 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0062. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0059. 
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ellen, vagy amely bizonyos nemhez tartozó egyéneket aránytalanul érint; 

I. mivel a fogyatékkal élő nők és lányok esetében nagyobb az erőszak, a bántalmazás és a 

gondtalan bánásmód kockázata – különösen intézményesített keretek között –, ami 

gyakran a kérdés figyelmen kívül hagyásához vezet; 

J. mivel a nők jogai és a nemek közti egyenlőség előmozdításának, valamint a nőkkel 

szembeni erőszak elleni küzdelemnek az EU és a harmadik országok közötti emberi jogi 

párbeszéd alapvető és döntő fontosságú részét kell képeznie; mivel a demokrácia és az 

emberi jogok európai eszköze (EIDHR) pozitív szerepet tölt be; mivel azokban a 

helyzetekben, amikor az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a Bizottság 

együttműködést kezd valamely országgal, időben azonosítaniuk kell a megoldásra váró 

elsődleges problémákat, hogy a finanszírozást és a forrásokat jobban hozzáigazíthassák a 

célkitűzésekhez; 

K. mivel az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint a szexuális és 

reproduktív egészségügyi szolgáltatások a nők és férfiak közötti egyenlőség alapvető 

tényezői, és mivel ezek még nem mindenhol biztosítottak a világban; 

L. mivel a szexuális és a reproduktív egészség és jogok az alapvető emberi jogokban 

gyökereznek és az emberi méltóság lényeges elemei1;  

M. mivel a nőkkel szembeni megkülönböztetés és erőszak egyik formája – többek között a 

szexuális visszaélés, a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasságok, az 

úgynevezett „becsületbeli bűncselekmények”, a nők üzleti célú szexuális kizsákmányolása 

és a családon belüli erőszak – sem igazolható semmilyen politikai, társadalmi, vallási 

vagy kulturális, sem a népi vagy törzsi hagyományokra alapozott indokkal; 

1. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a hatóságok dolgozzanak ki férfiaknak – és 

különösen a fiatal generációknak – szóló tájékoztató kampányokat a nemi alapú erőszak 

valamennyi fajtájának megelőzésére és fokozatos felszámolására; kiemeli, hogy 

biztosítani kell, hogy az egészségügyi dolgozók, a rendőrök, az ügyészek és a bírák 

megfelelő képzést kapjanak az erőszak áldozatainak ellátásához és támogatásához mind az 

EU-ban, mind harmadik országokban; 

2. arra kéri az EU-t és tagállamait, hogy támogassák a nők átfogó részvételét a politikai és 

gazdasági döntéshozatalban, különösen a békeépítés, a demokratikus átmenet és a 

konfliktusrendezés folyamataiban; ösztönzi a tagállamokat, a Bizottságot és az EKSZ-t, 

hogy a fejlődő országokban kiemelten kezeljék a nők gazdasági és politikai 

emancipációját, segítve a vállalkozásokban, valamint a regionális projektekben és helyi 

fejlesztési projektek végrehajtásában való részvételüket; 

3. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentése, a nemi alapú erőszak 

elleni küzdelem, valamint az egyenlőség és a nők jogainak előmozdítása különösen 

fontosak az életképes és demokratikus társadalmak fejlődéséhez; 

4. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a nők számára Európában és a világ többi részén, hogy 

                                                 
1 Lásd a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia (ICPD) cselekvési programjának 7.2. és 7.3. pontját. 
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a férfiakhoz hasonlóan minden ideológiai, politikai és vallási kötöttségtől mentesen 

gyakorolhassák az egyéni szabad választáshoz fűződő jogot; 

5. ennek megfelelően felhívja az Európa Tanács tagállamait, hogy írják alá és ratifikálják a 

nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló 

egyezményt; felhívja ezzel kapcsolatban magát az EU-t, hogy tegyen lépéseket az 

egyezményhez való csatlakozás érdekében, hogy biztosítsa a koherenciát az EU nők elleni 

erőszakkal kapcsolatos belső és külső fellépései között; 

6. hangsúlyozza, hogy a nők elleni erőszak hatékony leküzdése érdekében a nőkkel és a 

lányokkal kapcsolatos társadalmi hozzáállás megváltoztatására van szükség, tekintve, 

hogy a nőket túl gyakran alárendelt szerepekben ábrázolják, az ellenük irányuló erőszakot 

pedig túl gyakran elnézik, vagy lebecsülik annak súlyát; hangsúlyozza, hogy a nemi 

sztereotípiák a nők jogai megsértésének és a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeknek a 

legfőbb tényezői között szerepelnek; megjegyzi, hogy különös figyelmet kell fordítani 

azokra az alkotmányos, jogszabályi és szabályozási rendelkezésekre, amelyek nemük 

miatt hátrányosan megkülönböztetik a nőket például az igazságszolgáltatáshoz, a 

tulajdonhoz, a hitelhez, az egészségügyi ellátáshoz vagy akár az oktatáshoz való 

hozzáférés terén; kéri az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy hangsúlyozza a férfiak 

közreműködésének fontosságát a nők jogairól szóló tájékoztató és tudatosító 

kampányokban; 

7. mélységes aggodalmának ad hangot a nemi alapú erőszak eseteinek világszintű 

növekedése miatt, ami az egész világot sújtó válság egyik következménye, és különösen 

aggódik a nők és a lányok ellen elkövetett gyilkosságok növekvő aránya miatt Mexikóban, 

valamint Közép- és Dél-Amerika más országaiban, melyek az általánossá váló erőszak és 

strukturális megkülönböztetés részét képezik; mélységesen elítéli a nemi alapú erőszak 

valamennyi formáját, a nők és a lányok ellen elkövetett gyilkosságok formájában 

megmutatkozó abnormális bűncselekményeket és e bűncselekmények büntetlenül 

hagyását, ami további ürügyet és ösztönzőt jelent a gyilkosok számára; 

8. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az oktatáshoz való jog és hozzáférés terén kifejtett 

erőfeszítéseket, különösen a lányok tekintetében; üdvözli, hogy a gyermekek jogaiért 

folytatott küzdelmükért Malála Júszafzai és Kailás Szatjárthi Nobel-békedíjat kaptak; 

megjegyzi, hogy az oktatáshoz való hozzáférés részben más emberi jogok, így a 

lelkiismereti és vallásszabadság vagy a politikai életben való részvétel teljes körű 

gyakorlását is befolyásolja;  

9. felhívja a Bizottságot, az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét intézkedéseket 

a nők helyzetének kezelése, illetve szabadságuk garantálása és legalapvetőbb jogaik 

tiszteletben tartása érdekében, továbbá fogadjanak el intézkedéseket a nők és gyermekek 

kizsákmányolásának, valamint a velük szemben elkövetett visszaéléseknek és erőszaknak 

a megelőzése érdekében; 

10. sürgeti az ENSZ-t, különösen a nők elleni erőszak kérdésével megbízott különleges 

előadóját, Rashida Manjoo-t, hogy a büntetlenség elkerülése és a teljes elszámoltathatóság 

biztosítása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést a nőkkel és lányokkal 

szemben elkövetett visszaélések és erőszakos cselekmények áldozatainak felkutatására és 

az ilyen esetekkel kapcsolatos tények és körülmények kivizsgálására és megállapítására; 
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támogatja Zainab Hawa Bangura, az ENSZ fegyveres konfliktusokban elkövetett 

szexuális erőszak kérdésével foglalkozó különmegbízottja munkáját; 

11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nemzetközi szinten foglalkozzanak a nőkkel 

szembeni erőszaknak, valamint az emberi jogok megsértése nemi dimenziójának 

kérdésével, különösen a kétoldalú társulási megállapodások, továbbá a hatályos vagy 

tárgyalás alatt álló nemzetközi kereskedelmi megállapodások összefüggésében; 

12. üdvözli a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó 

bizottság ajánlásait a konfliktusmegelőzésről, illetve a konfliktus- és konfliktus utáni 

helyzetekről, az ENSZ Biztonsági Tanácsának mérföldkőnek számító, a nőkről, a békéről 

és a biztonságról szóló 1325. és 1820. számú határozatával összhangban; emlékezteti 

továbbá a nemzetközi közösséget a nők és lányok biztonságáról való gondoskodás 

szükségességére, különösen a női emberi jogi aktivisták esetében, akik gyakran válnak 

erőszak célpontjaivá, valamint felszólít az erőszakos közösülés és a kényszerprostitúció 

elleni védelemre; hangsúlyozza, hogy a nemi alapú erőszak áldozatait segíteni kell a jogi 

eljárások során, és rámutat arra, hogy e tekintetben a hatósági és nem hatósági szervezetek 

valódi segítséget nyújthatnak az áldozatoknak; 

13. megismétli, hogy a női nemi szervek megcsonkítása az emberi jogok súlyos megsértését 

képezi, és hogy különös figyelmet kell szentelni e jelenségnek az EU és azon országok 

közötti párbeszéd során, amelyekben széles körben alkalmazzák ezt a gyakorlatot; kiemeli 

továbbá, hogy a női nemi szervek megcsonkítása súlyos és tartós következményekkel jár a 

nők egészségére, következésképpen fejlődési kilátásaikra nézve; bátorítja az EKSZ-t és a 

tagállamokat, hogy továbbra is foglalkozzanak a női nemi szervek megcsonkításának 

ügyével az olyan partnerországokkal folytatott politikai és szakpolitikai párbeszéd során, 

ahol a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatát még mindig folytatják; 

14. a lehető leghatározottabban elítéli a közelmúltbeli és jelenlegi válságok alatti fegyveres 

konfliktushelyzetekben elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket, és különösen a 

bírósági eljárás nélküli kivégzéseket, a nemi erőszakot és a szexuális erőszak más formáit, 

a kínzásokat, illetve az önkényes letartóztatásokat és fogva tartásokat, különösen a 

leginkább kiszolgáltatott nők és gyermekek helyzetét tekintve; felszólítja az EU-t, hogy 

folytasson küzdelmet a büntetlenség ellen minden ilyen esetben, és támogassa a nemzeti 

igazságszolgáltatási szervek és a Nemzetközi Büntetőbíróság arra irányuló fellépését, 

hogy e cselekmények elkövetői bíróság elé kerüljenek; 

15. hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy ne csorbuljanak a Pekingi Cselekvési Platform 

vívmányai az oktatáshoz és az egészséghez való hozzáférés mint alapvető emberi jog, 

illetve a szexuális és reproduktív jogok védelme tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 

szexuális és reproduktív egészség és jogok egyetemes tiszteletben tartása, illetve a 

kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférés segíti a terhesgondozást és azt, hogy 

elkerüljék a nagy kockázatú szüléseket, továbbá csökkentsék a csecsemő- és 

gyermekhalandóságot; rámutat arra, hogy a családtervezés, az anyák egészsége és a 

biztonságos abortusszal kapcsolatos szolgáltatások fontos elemei annak, hogy meg 

lehessen menteni nők életét, és hogy az életmentő abortusz megtagadása az emberi jogok 

súlyos megsértésének minősül; felszólítja az EU-t, hogy továbbra is védje a szexuális és 

reproduktív egészséget és az ahhoz kapcsolódó jogokat, és hangsúlyozza, hogy e 
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politikákat a harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködés és különösen „A 

nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben 

(2010–2015)” című jövőbeli cselekvési terv középpontjába kell állítani, többek között a 

helyi civil társadalmak részvételével zajló politikai párbeszéd és egyedi fellépések révén; 

16. hangsúlyozza, hogy a nemi alapú erőszak – beleértve a szokásjogból és hagyományokból 

fakadó ártó szándékú gyakorlatokat is – az alapvető jogok – különösen az emberi 

méltósághoz, az élethez és a személyi sérthetetlenséghez való jog – megsértését jelenti; 

17. határozottan elítéli a nők ellen elkövetett szexuális erőszak háborús fegyverként történő 

folyamatos alkalmazását; hangsúlyozza, hogy van még tennivaló a nemzetközi jog 

érvényesítése, illetve a konfliktusokban bántalmazást szenvedett nők és lányok 

pszichológiai támogatáshoz való hozzáférésének biztosítása terén; üdvözli, hogy 2014-ben 

Dr. Denis Mukwegének ítélték oda a Szaharov-díjat a nőkkel szembeni szexuális erőszak 

elleni küzdelem terén bizonyított elkötelezettségéért, és felszólítja az EU-t, a 

tagállamokat, a nemzetközi szervezeteket és a civil társadalmat, hogy fokozzák 

együttműködésüket a tudatosság növelése és a büntetlenség elleni harc érdekében; 

18. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a nők szerepét az emberi jogok és a demokratikus 

átalakulás előmozdításában, a konfliktusmegelőzés támogatásában, valamint a politikai 

részvétel és képviselet megerősítésében; megjegyzi ezzel kapcsolatban azt is, hogy az 

uniós választási megfigyelő missziók jelentéseiben megfogalmazott, a nők választási 

folyamatban való teljes körű és egyenlő részvételére vonatkozó ajánlásokat figyelembe 

kell venni és nyomon kell követni; 

19. felszólít arra, hogy azonnal vessenek véget a demokráciáért és jogaik védelméért – 

elsősorban az arab tavasz országaiban – tüntető nők elleni és a nők jogait védő aktivisták 

elleni valamennyi erőszakos cselekménynek, szexuális támadásnak és egyéb formában 

elkövetett megalázó bánásmódnak; felszólít valamennyi ilyen eset alapos és pártatlan 

kivizsgálására, valamint a felelősök teljes körű elszámoltatására is; 

20. rámutat arra, hogy a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 

felszámolásáról szóló isztambuli egyezmény fontos és jogilag kötelező nemzetközi 

eszköz, ezért ha egyre több ország csatlakozik hozzá, jelentősen hozzá fog járulni az 

áldozatok védelmére és helyzetének megerősítésére, valamint az e területen folytatott 

nemzetközi együttműködés előmozdítására irányuló integrált politika kialakításához; 

21. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell az emberkereskedelem ellen, amelynek áldozatai 

többnyire szexuális célból kizsákmányolt nők; hangsúlyozza, hogy fokozott 

együttműködésre van szükség a harmadik országokkal a jó gyakorlatok cseréje és a 

nemzetközi emberkereskedő hálózatok felszámolása érdekében, amely hálózatok az 

internetet is használják új áldozatok felkutatására; 

22. hangsúlyozza a tájékoztató és a figyelemfelkeltő kampányok lebonyolításának 

jelentőségét azon közösségekben, ahol általános gyakorlat a női nemi szervek 

megcsonkítása, a fiatal lányokkal való szexuális visszaélés, a korai és a 

kényszerházasságok, a nők ellen elkövetett gyilkosságok és az emberi jogok más nemi 

alapú megsértése, továbbá hangsúlyozza azon emberi jogi jogvédők e kampányok 

előkészítésébe és végrehajtásába való bevonásának fontosságát, akik már küzdenek e 
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gyakorlatok felszámolásáért; emlékeztet arra, hogy a gyermekházasságok, a korai és 

kényszerházasságok és a törvényes minimális házasságkötési korhatár alkalmazásának 

mellőzése, amellett, hogy sértik a gyermekek jogait, ténylegesen gátolják a nők társadalmi 

szerepvállalását;  

23. megismétli, hogy a nemzetközi közösség prioritásként azonosította a fogyatékkal élő nők 

helyzetét; emlékeztet az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala által közzétett 

következtetésekre, melyek kimondták, hogy a fogyatékkal élő nők és lányok elleni 

erőszak kezelését célzó politikákat és programokat a fogyatékkal élőkkel szorosan 

együttműködve kell kidolgozni, elismerve önállóságukat, valamint a fogyatékossággal 

foglalkozó szervezetekkel, beleértve a túlélőknek szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket is; 

hangsúlyozza az intézmények rendszeres felügyeletének és a gondozóknak nyújtott 

megfelelő képzések fontosságát; 

24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy külpolitikájukban aktívan mozdítsák elő a 

nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy hitbéli meggyőződésen, 

fogyatékosságon, koron, illetve szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetésmentességet, többek között a demokrácia és az emberi jogok európai 

eszköze (EIDHR) révén; 

25. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy határozottan mozdítsák elő és védelmezzék a 

leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek emberi 

jogainak maradéktalan érvényesítését; 

26. felhívja a Bizottságot, hogy külpolitikájának kidolgozása során, különösen a nemzetközi 

megállapodások megkötését illetően, tegye általánossá a nemi szempontú hatásvizsgálatok 

alkalmazását; 

27. hangsúlyozza az emberi jogi jogsértések megakadályozásának fontosságát, különösen a 

roma nők és gyermekek esetében, akik gyakran többszörös megkülönböztetés áldozatai; 

hangsúlyozza, hogy fontos megerősíteni a roma nők helyzetét, és első lépésként megfelelő 

lakhatási politikát kell kialakítani helyzetük javítása érdekében; 

28. üdvözli és támogatja a Pekingi Cselekvési Platform végrehajtásának felgyorsításáról 

szóló, 2014 novemberében Addisz-Abebában megrendezett kilencedik afrikai nőügyi 

konferencián elfogadott nyilatkozatot, amelyben a nők reproduktív egészsége és a 

HIV/AIDS terén felszólítanak a szexuális és reprodukciós egészséghez kapcsolódó jogok 

megerősítésére, többek között a szexuális és reproduktív egészségre vonatkozó 

jogszabályok elfogadásával és végrehajtásával, a tizenéveseket és a nőket megszólító 

figyelemfelhívó és tájékoztató szolgáltatásokkal, egyebek mellett a szexuális egészséggel 

kapcsolatos átfogó oktatással, tájékoztatással és szolgáltatásokkal; ismételten felszólít a 

családtervezési szolgáltatások és a fogamzásgátló eszközök bővítésére, valamint a 

biztonságos és törvényes abortusz lehetőségének – a nemzeti joggal és politikákkal 

összhangban történő – biztosítására, valamint a nők reproduktív jogának védelmére 

azáltal, hogy szexuális zaklatás, nemi erőszak vagy vérfertőzés esetén engedélyezik a 

gyógyszeres terhességmegszakítást, az emberi jogokról és a népek jogairól szóló afrikai 

charta maputói jegyzőkönyvével összhangban; 

29. úgy véli, hogy a nők politikai döntéshozatalban való alulreprezentáltsága az alapvető 
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jogok és a demokrácia kérdése, ami kiemeli, hogy a kormányok képesek-e teljesen 

elkötelezni magukat a demokráciaépítés és annak fenntartásának folyamata mellett; 

üdvözli a jogszabály által előírt egyenlőségi rendszereket és nemi kvótákat, és felszólít az 

ehhez szükséges jogalkotási folyamat mielőbbi kidolgozására; 

30. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy biztosítsák a valamennyi emberi jogot felölelő, 

jogokon alapuló megközelítést, és hogy a 2015 utáni időszakra szóló fejlesztési politikai 

menetrendben továbbra is aktívan és önálló célként védelmezzék a nők és a lányok 

társadalmi szerepvállalását, valamint jogaik előmozdítását, tiszteletben tartását és 

érvényesítését – ideértve az átfogó szexuális nevelést és a szexuális és reproduktív 

jogokhoz való hozzáférést, illetve a nemek közötti egyenlőséget is –, amelyek mind 

előfeltételei a gendercídium leküzdésének; 

31 hangsúlyozza a sztereotípiákkal való szembeszállás fontosságát, amely nemcsak pozitív 

képek réven valósulhat meg, hanem a fogyatékossággal élő nők valós, inspiráló példája 

réven is, bemutatva, hogy képességeik hogyan kompenzáljak fogyatékosságukat és teszik 

lehetővé, hogy sikeresek legyenek a szakmai és családi élet terén, valamint elkerülve a 

negatív sztereotípiák felerősödését a fogyatékkal elő nőkre vonatkozóan használt 

nyelvezetben, beszédekben és szakpolitikákban; felhívja az Európai Uniót és a 

tagállamokat, hogy hajtsanak végre proaktív intézkedéseket a fogyatékossággal élő nők 

munkaerő-piaci bevonása érdekében; 

32. ismételten kinyilvánítja régóta képviselt álláspontját, amely szerint minden körülmények 

között elutasítja a halálbüntetést, és sürgeti a kivégzésekre vonatkozó moratórium 

azonnali bevezetését azokban az országokban, ahol még alkalmaznak halálbüntetést; 

33. sürgeti a tagállamokat, hogy saját nemzeti oktatási rendszerük tiszteletben tartása mellett 

következetesen alkalmazzák az inkluzív oktatás alapelveit a hátrányos társadalmi helyzetű 

és a fogyatékkal élő gyermekek oktatása keretében; 

34. a közegészségre, az innovációra és a gyógyszerekhez való hozzáférésre irányuló 

ambiciózus és hosszú távú politikai stratégia és cselekvési terv kidolgozására szólít fel, 

amely többek között új ösztönző rendszereket tár fel a WHO konzultatív szakértői 

munkacsoportjának (CEWG) a kutatás-fejlesztés terén a finanszírozás és a koordináció 

aspektusával foglalkozó 2012. évi jelentésében felvázoltakkal összhangban, annak 

érdekében, hogy védelmezzék minden ember ahhoz való jogát, hogy az egészség és a jólét 

szempontjából megfelelő életszínvonalon éljen fajon, valláson, politikai meggyőződésen 

vagy gazdasági és szociális körülmények alapján történő megkülönböztetés nélkül; 

hangsúlyozza, hogy a nők és a lányok továbbra is központi szerepet kapnak a HIV-

járványban, mivel a betegek ápolását végzik saját közösségeikben; 

35. sajnálatosnak tartja, hogy a nők és lányok teste, különösen szexuális és reproduktív 

egészségüket és jogaikat tekintve a mai napig ideológiai csatározások tárgyát képezi, és 

felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy ismerjék el a nők és lányok testi épséghez és 

önálló döntéshozatalhoz való elidegeníthetetlen jogát többek között az önkéntes 

családtervezéshez való hozzáférés, a biztonságos és törvényes abortusz joga, továbbá azon 

jog vonatkozásában, hogy ne váljanak erőszak, köztük a női nemi szervek csonkítása, 

gyermek-, korai és kényszerházasság, illetve házasságon belüli nemi erőszak áldozataivá; 
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36. sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy részletesen vizsgálják felül a Pekingi Cselekvési 

Platformot annak 2015-ben esedékes 20. évfordulója alkalmából; 

37. sürgeti a Bizottságot, hogy az EU belső és külső politikái közötti összhang biztosítása 

érdekében a soron következő uniós egészségügyi stratégiájában a szexuális és reproduktív 

egészséget és jogokat vegye fel az alapvető emberi jogok közé; 

38. ragaszkodik ahhoz, hogy a nemek közötti egyensúly legyen az EKSZ tengerentúli 

misszióinak szerves része, és hogy mindegyik misszió rendelkezzen a nők és a lányok 

jogaira és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó külön stratégiával, valamint egy, a 

nemek közötti egyenlőségről szóló külön fejezethez az EKSZ következő emberi jogi 

cselekvési tervében; 

39. hangsúlyozza, hogy az EU és tagállamai által biztosított humanitárius segítségnyújtásra ne 

vonatkozzanak más támogató partnerek által a szükséges orvosi ellátásra vonatkozóan 

felállított korlátozások, többek között a fegyveres konfliktusokban nemi erőszak 

áldozatává vált nők és lányok esetében a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés 

tekintetében. 
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