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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

A. mivel az EUSZ 2. cikkével összhangban az Európai Unió az emberi méltóság, a 
szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben 
tartásán alapul; mivel az egyenlő bánásmódhoz és a megkülönböztetésmentességhez 
való jog alapvető jog, és az uniós polgárok az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. 
cikke értelmében védelmet élveznek a megkülönböztetéssel szemben; mivel az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151. cikke hivatkozik az alapvető 
szociális jogokra, így például az Európai Szociális Chartában meghatározott jogokra, a 
nemek közötti egyenlőség pedig a szociális jogok európai pillérének egyik 
kulcsfontosságú elve;

B. mivel a nemi alapú erőszak változatlanul az egyik legkomolyabb kihívást jelenti 
társadalmaink számára, és minden megjelenési formája az összes társadalmi réteget 
érintve sérti az alapvető jogokat; mivel a nemi alapú erőszak a strukturális 
egyenlőtlenség oka és egyben következménye is; mivel a nemi alapú erőszak kiváltó 
okainak és súlyosbító tényezőinek megértése elengedhetetlen a nemi alapú erőszak 
elleni küzdelemhez; mivel az interszekcionális identitású és interszekcionális 
kiszolgáltatott helyzetben lévő nők számára nagyobb az erőszak, valamint a zaklatás 
kockázata; mivel a nemi alapú erőszak elleni küzdelem alapját az emberkereskedelem 
megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1, az európai védelmi határozatról szóló, 2011. 
december 13-i 2011/99/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv2, valamint a 
bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv3 állapítja meg; mivel a nőkkel szembeni erőszak leküzdéséről és megelőzéséről 
szóló első jogilag kötelező erejű nemzetközi okmány az isztambuli egyezmény, amely 
kialakította a nők elleni erőszak megelőzését, az áldozatok támogatását és az elkövetők 
megbüntetését szolgáló jogi és politikai intézkedések átfogó keretét; mivel az isztambuli 
egyezményt még hat tagállam és maga az EU sem erősítette meg, illetve ültette át;

C. mivel a nők a maguk sokféleségben4 olyan interszekcionális problémákkal 

1 HL L 101., 2011.4.15., 1. o.
2 HL L 338., 2011.12.21., 2. o.
3 HL L 315., 2012.11.14., 73. o.
4 E vélemény a „maguk sokféleségében” (in all their diversity) kifejezés alkalmazásával azt az álláspontot tükrözi, 
hogy a nők, a férfiak és a nembináris személyek heterogén kategóriákba tartoznak, többek között nemük, fajuk, 
bőrszínük, etnikai vagy társadalmi származásuk, genetikai tulajdonságaik, nyelvük, vallásuk vagy 
meggyőződésük, politikai vagy más véleményük, nemzeti kisebbséghez tartozásuk, vagyoni helyzetük, születésük, 
fogyatékosságuk, életkoruk, szexuális irányultságuk, nemi identitásuk, nemi önkifejezésük vagy nemi jellemzőik, 
migrációs státuszuk vagy társadalmi-gazdasági helyzetük tekintetében. Ez megerősíti azon kötelezettségvállalást, 
miszerint el kell érni, hogy senki se maradjon ki, és a nemek közötti egyenlőségen alapuló Európa mindenki 
számára valósággá váljon.
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szembesülnek, mint például a strukturális rasszizmus, a diszkrimináció, a gyűlöletből 
elkövetett bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd, az igazságszolgáltatáshoz való jog 
hiánya és a tartós társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek, amit az alapvető jogok teljes 
körű érvényesülésének, valamint a befogadásnak és egyenlőségnek a megvalósulását 
hátráltató legfőbb akadályként kell elismerni; mivel a megkülönböztetés elleni 
irányelvvel kapcsolatban, amely horizontális megközelítés révén szélesebb körű 
védelmet biztosítana, a Tanácsban immár több mint egy évtizede nem történt előrelépés;

D. mivel ebben az évtizedben komoly visszalépés tapasztalható a nemek közötti 
egyenlőség és a nők jogai – többek között a szexuális és reprodukciós egészség és jogok 
– tekintetében; mivel a tagállamok közötti határozott egyetértés kialakítása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a jogszabályok és a bevált módszerek megosztásával elő 
lehessen mozdítani a nők jogait Európában; mivel az Európai Bizottság egyik biztosa 
kizárólag az egyenlőség területéért felel, és az Európai Parlamentben külön bizottság 
foglalkozik a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel, a Tanács viszont nem 
rendelkezik olyan szervezeti egységgel, amely csak a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozik, ahogy a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszterek és államtitkárok 
sem rendelkeznek külön vitafórummal;

1. hangsúlyozza, hogy a nemi esélyegyenlőségi stratégia egészében érvényesíteni kell az 
interszekcionális megközelítést, valamint további konkrét és mérhető 
kötelezettségvállalásokat kell tenni, különösen azon csoportok tekintetében, amelyek 
számára az uniós jog, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai 
Bíróság ítélkezési gyakorlata védelmet biztosít a megkülönböztetéssel szemben; 
kiemeli, hogy a nemek közötti egyenlőség terén nem lehet valódi előrelépést elérni 
olyan interszekcionális megközelítés nélkül, amely a nőket a maguk sokféleségében érő 
megkülönböztetést is figyelembe veszi, és amely konkrét fellépéseket tartalmaz a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szakpolitikák által láthatatlanná tett és mellőzött 
nőket érintő egyenlőtlenségek kezelésére; úgy véli, hogy e fellépéseknek tartalmazniuk 
kell az uniós strukturális alapokra vonatkozó politikákba beépülő, egyenlőséget 
támogató intézkedéseket, valamint olyan konkrétabb lépéseket, mint például a stratégiai 
peres eljárások támogatása, a vezető beosztású nőket támogató, sokféleségre vonatkozó 
szabályok, az interszekcionalitás gyakorlati megvalósítását célzó képzések kidolgozása 
a jogi szakértői hálózatokban és az igazságszolgáltatás számára, a nőket – többek között 
a leginkább marginalizált helyzetben lévő nőket – a maguk sokféleségében megszólító, 
szilárd és állandó konzultációs mechanizmusok létrehozása; üdvözli, hogy az 
interszekcionalitás mint átfogó elv meg fog jelenni az integrációról és a befogadásról 
szóló cselekvési tervben, valamint a fogyatékossággal élő személyekkel, az LMBTI+-
személyekkel, a romák integrációjával és a gyermekek jogaival kapcsolatos uniós 
stratégiai keretekben is, valamint felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az ebbe az 
irányba mutató erőfeszítések körét bővíteni kell;

2. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése 
nélkülözhetetlen eszköz az egyenlőtlenségek megszüntetéséhez, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához és a megkülönböztetés elleni küzdelemhez; hangsúlyozza, 
hogy az uniós intézményeknek és a tagállamoknak – közös erőfeszítések révén – el kell 
mélyíteniük a civil társadalommal, többek között a nőmozgalmakkal és -szervezetekkel, 
valamint a nemzetközi szervezetekkel kialakított együttműködésüket annak érdekében, 
hogy eredményeket lehessen elérni a nemek közötti egyenlőség terén; felkéri a 
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Bizottságot, hogy valamennyi uniós politika és tevékenység esetében gondoskodjon a 
nemek közötti egyenlőség általános érvényre juttatásáról, és terjesszen elő konkrét 
nyomon követési intézkedéseket; üdvözli az Esélyegyenlőségi Munkacsoport 
létrehozására irányuló kötelezettségvállalást, amely munkacsoport célja a nemek közötti 
egyenlőség valamennyi uniós politikát felölelő általános érvényre juttatását támogató 
interszekcionális megközelítés kialakítása; úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítése területén kialakított erősebb intézményközi kapcsolatok 
elősegíthetik a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő uniós politikák 
kidolgozását, és ezért a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése kapcsán 
strukturált együttműködést szorgalmaz valamennyi intézményi partnerrel, például a 
Parlamenttel, a Bizottsággal, a Tanáccsal és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetével (EIGE); sürgeti a Bizottságot, hogy használjon egyértelmű mutatókat, 
célkitűzéseket, forrásokat és ellenőrzési mechanizmusokat annak biztosítására, hogy a 
nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését az EU valamennyi politikája 
esetében szisztematikusan és interszekcionális megközelítést követve beépítsék a 
szakpolitikák kialakításának minden szakaszába; ezzel összefüggésben felkéri a 
Bizottságot, hogy javasoljon ütemtervet a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének – többek között a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés – végrehajtási módjáról, valamint egy interszekcionális 
szemléletmódot az összes uniós politikára vonatkozóan;

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság alatt nőtt az egyenlőtlenség, és fokozódott a nőkkel 
és lányokkal szembeni nemi alapú, különböző formákban megjelenő erőszak, és 
különösen aggasztónak tartja a családon belüli erőszak markánsabb jelenlétét; felkéri az 
EU-t és a tagállamokat, hogy konkrét intézkedésekkel és támogatással segítsék a nőket 
és lányokat, így többek között hozzanak létre a nők és lányok elleni erőszak kezelésére 
alkalmas szolgáltatásokat, valamint speciális áldozatsegítő szolgáltatásokat, például 
krízisszállásokat, segélyvonalakat, csevegőszolgáltatásokat és más kreatív 
segítségnyújtási megoldásokat; kéri, hogy a nemi esélyegyenlőségi stratégia keretében 
mindezeket vegyék kellő módon figyelembe, valamint hogy e fejlemények alapján 
hajtsanak végre konkrét válaszintézkedéseket;

4. ismételten felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy egyfelől tegyenek újabb lépéseket, 
és mielőbb fogadják el a megkülönböztetést tiltó horizontális irányelvet az uniós jogi 
keret biztosította védelem azon jelenlegi hiányosságának felszámolása érdekében, 
amely az életkoron, a fogyatékosságon, a valláson vagy meggyőződésen, illetve a 
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalma vonatkozásában az élet 
kulcsfontosságú területein, például a szociális védelem, az oktatás, valamint az árukhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén fennáll, másfelől pedig biztosítsák, hogy az 
EU nem alkalmazzon mesterségesen felállított hierarchiát a megkülönböztetési okok 
tekintetében; üdvözli, hogy a 2019–2024-es időszakban hivatalban lévő Bizottságnak 
szóló politikai iránymutatásban foglaltaknak megfelelően a Bizottságnak szándékában 
áll, hogy javaslatot tegyen további, megkülönböztetést tiltó jogszabályokra; 
szorgalmazza, hogy a Bizottság mihamarabb terjessze elő a szóban forgó javaslatokat;

5. felhívja a tagállamokat a bevált módszerek rendszeres megosztására és arra, hogy az 
európai országokban jelenleg hatályos, legmagasabb szintű védelmet biztosító 
intézkedések és gyakorlatok támogatásával mozdítsák elő a nők jogait Európában; 
sürgeti a Tanácsot, hogy hozzon létre a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó külön 
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tanácsi formációt, hogy ily módon közös és konkrét intézkedéseket lehessen életbe 
léptetni a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség kapcsán fennálló kihívások 
leküzdésére, és gondoskodjon arról, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdéseit a 
legmagasabb politikai szinten vitassák meg; szorgalmazza, hogy az európai 
intézmények alkalmazzanak paritásra irányadó szabályokat, különösen a vezetői 
pozíciók tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el konkrét intézkedéseket 
és nyomon követési mechanizmusokat, hogy minden uniós ügynökségen belül – a 
vezetés valamennyi szintjét és a vezetői pozíciókat is ideértve – biztosított legyen a 
nemek közötti egyensúly;

6. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú erőszak valamennyi formájának széles körű 
elterjedtsége, továbbá a szexuális és reprodukciós egészséghez és jogokhoz való teljes 
körű hozzáférés hiánya miatt; elítéli a nők és gyermekek jogainak EU-n belüli és azon 
kívüli súlyos megsértését, többek között a női nemi szerv megcsonkítását, a 
kényszerabortuszt és -sterilizálást, a korai és kényszerházasságot, valamint a nőkkel és 
lányokkal szemben alkalmazott többi káros gyakorlatot; megjegyzi, hogy a 
szegénységgel összefüggő megkülönböztetés vagy más típusú nehézségek miatt a 
szexiparban – ideértve a prostitúciót is – dolgozó nők napi szinten élnek át szexuális 
jellegű erőszakos cselekményeket és bántalmazást; felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemi alapú erőszak valamennyi formájának megelőzése 
és leküzdése érdekében; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemi esélyegyenlőségi 
stratégia a szexuális és reprodukciós egészség és jogok Unión belüli támogatására 
vonatkozóan nem tartalmaz konkrét intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
kötelesek betartani, védeni és teljesíteni a kényszertől, megkülönböztetéstől és 
erőszaktól mentes reproduktív és szexuális egészséggel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokat; szorgalmazza, hogy a szexuális és reprodukciós egészség és 
jogok szerepeljenek az Unió következő egészségügyi stratégiájában, és hogy a szexuális 
és reprodukciós egészség és jogok védelmére bocsássanak rendelkezésre külön 
forrásokat; emlékeztet arra, hogy megfelelő eszközökre van szükség a szexuális és 
reprodukciós egészséghez és jogokhoz való egyetemes hozzáférés terén elért 
eredmények méréséhez, és sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden 
személy számára szavatolják a szexuális és reprodukciós egészség és jogok védelmét és 
kiteljesítését; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse szorosan nyomon a szexuális és 
reprodukciós egészség és jogok helyzetét a tagállamokban; újból megerősíti, hogy a 
szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos szolgáltatások, többek 
között a biztonságos és legális abortusz megtagadása a nőkkel és lányokkal szembeni 
erőszak egyik megjelenési formájának minősül; megismétli annak fontosságát, hogy a 
nők és a lányok rendelkezhessenek testük és szexuális életük felett, valamint ismételten 
hangsúlyozza, hogy az LMBTI-személyek jogai szerves részét képezik a szexuális és 
reprodukciós egészség és jogok teljes körű tiszteletben tartását célzó törekvéseknek; 
ismételten felhív minden tagállamot, hogy szavatolják az átfogó szexuális nevelést, 
valamint a családtervezéshez és a reprodukciós és szexuális egészséggel kapcsolatos 
szolgáltatások teljes köréhez – többek között a korszerű fogamzásgátlási módszerekhez, 
valamint a biztonságos és legális abortuszhoz – való gyors hozzáférést; célzott 
intézkedéseket szorgalmaz annak érdekében, hogy a szexuális szabadság és 
függetlenség minden nő számára biztosított legyen;

7. a nemek közötti szakadék és a nemi alapú erőszak tekintetében hatékony megelőzést, 
többek között a fiatalokra összpontosító és a fiatalok részvételével végrehajtott oktatási 
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intézkedéseket szorgalmaz, valamint kéri, hogy valamennyi fiatal számára tegyék 
lehetővé az átfogó egyészségügyi és szexuális nevelésben való részvételt, kiváltképpen 
pedig a lányok és a fiatal LMBTI-személyek számára, akik esetében a méltánytalan 
nemi normák hatásai különösen erősen érvényesülnek; felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat a WHO-normákkal és az UNESCO iránymutatásaival 
összhangban álló, átfogó szexuális nevelésre vonatkozó megközelítések elfogadásában, 
valamint a szexuális neveléshez való egyetemes – a megkülönböztetés minden formáját 
kizáró – hozzáférés biztosításában; kiemeli, hogy a civil társadalmi szervezetek fontos 
szerepet töltenek be a szexuális nevelésben, és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelő finanszírozást az érintett szervezetek számára;

8. rendkívül aggasztónak tartja, hogy az Unióban a nők 33%-a szenvedett már el fizikai 
és/vagy szexuális erőszakot; úgy véli, hogy az Unió hitelességére is kihat, hogy mind ez 
ideig nem csatlakozott az isztambuli egyezményhez; szorgalmazza, hogy az EU 
haladéktalanul vigye végig az isztambuli egyezményhez való csatlakozáshoz szükséges 
folyamatot; felhívja a Bizottságot, hogy szorgalmazza és aktívan támogassa az 
egyezmény valamennyi tagállam általi megerősítését; azt a hat tagállamot (Bulgária, 
Csehország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia), amelyek mind ez ideig 
nem erősítették meg az isztambuli egyezményt, külön felkéri az egyezmény 
megerősítésére, tekintettel arra, hogy a nemi alapú erőszak felszámolása szempontjából 
az egyezmény alapvető nemzetközi emberi jogi norma; emlékeztet arra, hogy a nemi 
alapú erőszakra vonatkozó új jogalkotási intézkedéseknek az isztambuli egyezmény 
megerősítését kell kiegészíteniük; elismerését fejezi ki a Bizottságnak, hogy elkötelezte 
magát amellett, hogy ha az egyezményhez való csatlakozás tekintetében továbbra sem 
történik előrelépés, javaslatot tesz olyan intézkedésekre, amelyek lehetővé teszik 
egyenértékű célkitűzések megvalósítását, többek között kezdeményezi, hogy a nemi 
alapú erőszak egyes formái is szerepeljenek az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott bűncselekményi területek között;

9. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos tagállamban visszalépés tapasztalható a 
nemek közötti egyenlőség terén, amelyet gyakran az állam legmagasabb szintjein, 
valamint egyes egyházi képviselők és a megannyi ultrakonzervatív szervezet esetében 
tetten érhető, a nők emancipációját, autonómiáját és méltóságát aláásva a patriarchális 
társadalomszemléletet erősítő politikai diskurzus táplál; elítéli az olyan politikai 
narratívák terjesztését, amelyek szándékosan tévesen értelmezik az isztambuli 
egyezmény tartalmát, valamint a homofób és transzfób gyűlöletbeszéd térnyerését, 
továbbá az olyan sajnálatos intézkedéseket, mint például az LMBTI-mentes övezetek 
népszerűsítése Lengyelországban, valamint a transznemű személyek jogi elismerésének 
megszüntetése Magyarországon, ami súlyosan sérti a transznemű és interszexuális 
személyek jogait, és veszélybe sodorja e személyeket; emlékeztet arra, hogy az Emberi 
Jogok Európai Bírósága következetesen és egyértelműen amellett foglalt állást, hogy az 
európai jogi kereten belül a nemi hovatartozás jogi elismerése a magán- és családi élet 
tiszteletben tartásához való jog hatálya alá tartozik, e jogot pedig az emberi jogok 
európai egyezményének 8. cikke kifejezetten védi;

10. felszólít a nemi alapú erőszak valamennyi formája elleni küzdelemre, valamint azok 
megelőzésére vonatkozó uniós szintű cselekvési terv létrehozására; ezzel 
összefüggésben kéri, hogy jelöljenek ki egy koordinátort annak biztosítására, hogy a 
cselevési terv végrehajtására a felelős biztos munkáját kiegészítve, ne pedig azzal 
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átfedésben kerüljön sor; hangsúlyozza azonban, hogy a jövőre nézve a legjobb 
megoldást az jelenti, ha a nemi alapú erőszak minden formájának leküzdésére irányuló 
irányelv elfogadásával ugyanazon jogalkotási szöveg szabályozza a nemi alapú erőszak 
valamennyi dimenzióját; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen – többek 
között élve az EUMSZ 225. cikkében megállapított jogalkotási kezdeményezési joggal 
– terjesszen elő jogi aktust a nemi alapú erőszak minden formájának megelőzésére és 
visszaszorítására vonatkozóan; sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit az 
ebbe az irányba történő előrelépés érdekében; üdvözli a Bizottságnak a nemi alapú 
erőszak és a családon belüli erőszak megelőzésével foglalkozó uniós hálózat 
kialakítására irányuló kezdeményezését, amely összekapcsolja a tagállamokat és az 
érdekelt feleket a bevált gyakorlatok cseréje, valamint a képzés, a kapacitásépítés és a 
támogató szolgáltatások finanszírozása érdekében;

11. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az emberkereskedelem elleni küzdelem európai 
uniós koordinátora munkájának folytonosságát egy olyan feladatkör meghatározásával, 
amely lehetővé teszi az új kezdeményezések kidolgozását; üdvözli a Bizottság által 
előterjesztendő emberkereskedelem elleni új stratégiát; felszólít az emberkereskedelem 
megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló 
2011/36/EU irányelv felülvizsgálatára, amelynek keretében egyrészt meg kell erősíteni 
az emberkereskedelem áldozatainak nyújtott szolgáltatásokra, a számukra biztosított 
tartózkodási engedélyekre, továbbá az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételének bűncselekménnyé nyilvánítására vonatkozó 
rendelkezéseket, másrészt pedig gondoskodni kell arról, hogy a szexuális 
kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem bűncselekménye arányos büntetést 
vonjon maga után; hangsúlyozza, hogy fel kell lépni az emberkereskedelemből hasznot 
húzók büntetlenségével szemben; rámutat arra, hogy a szexuális kizsákmányolás 
céljából történő emberkereskedelem áldozatainak túlnyomó többsége nő, és ezért 
hangsúlyozza, hogy az erőfeszítéseket az emberkereskedelem áldozatává vált nők 
megsegítésére kell összpontosítani;

12. megjegyzi, hogy a Bizottságnak megoldást kell találnia a migránsokat és menekülteket 
befogadó létesítményekben lévő nők nemi alapú erőszakkal szembeni védelmét érintő 
sajátos helyzetre, és felszólít a nők és lányok befogadására alkalmas infrastruktúrák 
kialakítására, valamint szükség esetén az e létesítményekben dolgozók megfelelő 
képzésére;

13. megjegyzi, hogy a nemi alapú erőszak különféle formái, például a kibertérben elkövetett 
erőszak esetében nem létezik közös megközelítés, illetve közös fogalommeghatározás, 
és hogy az erőszak e formái nemi szempontból nem semlegesek, hanem aránytalan 
mértékben nők ellen irányulnak, ebből adódóan pedig a nemi alapú erőszak 
megnyilvánulásainak minősülnek; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy 
olyan jogalkotási eszközre, amely a nemi alapú erőszak valamennyi formája elleni 
küzdelmet szolgálja, és amely – tekintettel arra, hogy az erőszakkal és bántalmazással 
való fenyegetések a nők mentális egészsége szempontjából személyes fejlődésük 
minden szintjén súlyos következményekkel járnak – többek között a kibertérben 
elkövetett erőszakra és a nők ellen irányuló online agresszió egyéb formáira is kiterjed;

14. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a – nemi megkülönböztetés egyik formáját 
jelentő – nemek közötti bérkülönbség csökkentésére irányuló intézkedéseket;
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15. felhívja a tagállamokat, hogy egyfelől biztosítsák az igazságszolgáltatáshoz való jogot, 
valamint annak jobb érvényesülését, például oly módon, hogy a nemi alapú erőszakkal 
és az előítéletből – többek között az online térben – elkövetett bűncselekményekkel 
foglalkozó képzéseket nyújtanak a bűnüldöző szervek tagjai és az igazságügyi 
alkalmazottak számára, másfelől garantálják, hogy – elkerülendő a megkülönböztetést, 
traumatizálódást vagy újbóli áldozattá válást –, elsődleges szempontként érvényt 
szereznek az áldozatok jogainak a bírósági, orvosi és rendőrségi eljárások során; 
felhívja a tagállamokat, hogy teremtsék meg a bejelentéstétel biztonságos feltételeit, 
szolgáljanak megoldással az alacsony bejelentési arányok problémájára, 
gondoskodjanak a költségmentesség biztosításáról, valamint arról, hogy rendelkezésre 
állnak integrált támogató szolgáltatások és krízisszállások, továbbá hajtsanak végre 
olyan megelőző intézkedéseket, amelyek figyelembe veszik a nők és a lányok maguk 
sokféleségéből adódó egyedi szükségleteit; sürgeti a tagállamokat, hogy lépjenek fel a 
szexuális és nemi alapú erőszak büntetlenségével szemben; elítéli a szexuális és 
reprodukciós egészség és jogok elleni folyamatos támadásokat; felkéri a Bizottságot, 
hogy az áldozatok jogairól szóló uniós stratégiában (2020–2025) (COM(2020)0258) 
említett, e területhez kapcsolódó uniós eszközökről végzett értékelése alapján 
haladéktalanul terjesszen elő javaslatot az áldozatok jogairól szóló irányelv 
felülvizsgálatára a nemi alapú erőszak áldozatainak szentelt külön fejezet beillesztése 
céljából;

16. emlékeztet arra, hogy a nők jogai egyben emberi jogok is; hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyenlőtlenségek egyik kiváltó oka a nemi sztereotipizálás, és hogy a 
hagyományos nemi szerepek, valamint a sztereotípiák kisgyermekkorban alakulnak ki, 
és a nemek közötti megkülönböztetést erősítő komoly akadályt jelentenek a nemek 
közötti egyenlőség megvalósításában; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fokozzák a nemek közötti különbség és a sztereotípiák problémájának megoldása 
kapcsán folytatandó további munkát a nők jogait és szerepvállalását támogató civil 
társadalmi szervezetekkel való szorosabb együttműködés, valamint a nemi 
sztereotipizálás és az egyenlőtlenség elleni küzdelem szempontjából kulcsfontosságú 
megelőző és pedagógiai intézkedések révén; e tekintetben üdvözli, hogy a Bizottság 
uniós szintű, a fiatalok szerepvállalására összpontosító kommunikációs kampányt tervez 
indítani a nemi sztereotípiák leküzdése érdekében; aggodalommal állapítja meg, hogy a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetek és emberijog-védők civil mozgásterének szűkülése egyre erősebb tendenciát 
mutat; határozott intézkedéseket szorgalmaz a szűkülő civil mozgástér problémájának 
megoldására, és hangsúlyozza, hogy nagyobb pénzügyi támogatást kell biztosítani a 
civil társadalmi szervezetek és a szakszolgáltatások számára annak érdekében, hogy 
azok megtarthassák függetlenségüket és szakembereiket; kiemeli, hogy a nők és az 
LMBTI-személyek számára hozzáférhető és független menedékhelyeket kell biztosítani; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan konkrét intézkedésekre, amelyekkel 
szavatolható az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezetek finanszírozáshoz való 
hozzáférése, valamint támadásokkal és hátrányos megkülönböztetésessel szembeni 
védelme; mélységes aggodalmának ad hangot a nemek közötti egyenlőséget támadó, 
valamint az LMBTI-ellenes mozgalmak miatt, amelyek térnyerése számos tagállamban 
tetten érhető, és a nemek közötti egyenlőséghez fűződő, megszilárdult alapvető jogok 
megkérdőjelezésére, valamint a nőket, férfiakat és nembináris személyeket a maguk 
sokféleségében a gyűlölet-bűncselekményekkel és megkülönböztetéssel szemben védő 
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törvények és politikák blokkolására és leépítésére törekszenek;

17. felszólít a nemek közötti egyenlőségről tanúskodó, részletes bontású adatok gyűjtésére, 
valamint a nemi esélyegyenlőségi stratégia végrehajtásának aktuális állását ismertető 
éves jelentések benyújtására; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
Eurostattal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) és a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetével (EIGE) együttműködve javítsák a nemi alapú erőszakra 
vonatkozó minőségi, részletes bontású adatok elérhetőségét és összehasonlíthatóságát; 
ismételten felhívja a Bizottságot, hogy állítson fel európai megfigyelőközpontot a nemi 
alapú erőszak nyomon követésére; sürgeti a Bizottságot, hogy a költségvetési eljárás és 
az egyes költségvetési sorok szerves részét képező elemként alkalmazza a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést; felszólít a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos kiadások nyomon követésére, valamint külön 
költségvetési sor nyitására minden egyes célzott fellépés esetében, továbbá megfelelő 
mutatók, hatásvizsgálatok és külön módszertan alkalmazására; felszólít megfelelő 
elszámoltathatósági és átláthatósági mechanizmusok, valamint rendszeres és a nemek 
közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő eredményjelentések kidolgozására és 
alkalmazására.
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