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Módosítás 1
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel az EUSZ 21. cikkével 
összhangban, az Európai Unió az emberi 
méltóság, a szabadság, a demokrácia, az 
egyenlőség, a jogállamiság és az emberi 
jogok tiszteletben tartásán alapul;

Or. en

Módosítás 2
Maria Walsh

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az európai polgárokat az 
Alapjogi Charta 21. cikke védi a 
megkülönböztetéssel szemben;

A. mivel az európai polgárokat az 
Alapjogi Charta 21. cikke védi a 
megkülönböztetéssel szemben, mivel az 
interszekcionális identitású és sebezhető 
nők esetében magasabb az erőszak és 
zaklatás kockázata;

Or. en

Módosítás 3
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata 16. cikkének (1) és (3) 
bekezdése megerősíti egyrészt a férfiak és 
a nők közötti jogegyenlőséget a házasság 
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tekintetében, a házasság tartama alatt és a 
házasság felbontása esetén, másrészt 
kimondja, hogy a család a társadalom 
„alapvető alkotóeleme és joga van a 
társadalom, valamint az állam 
védelmére”;

Or. es

Módosítás 4
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
151. cikke olyan alapvető szociális 
jogokra hivatkozik, mint amilyeneket az 
Európai Szociális Charta meghatároz; 
felismerve ugyanakkor a szociális jogok 
európai pillérének fontosságát;

Or. en

Módosítás 5
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a 2011/36/EU, a 2011/99/EU 
és a 2012/29/EU irányelv megteremti a 
nemi alapú erőszak elleni küzdelem 
alapját;

B. mivel a 2011/36/EU, a 2011/99/EU 
és a 2012/29/EU irányelv megteremti az 
emberekkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem alapját;

Or. es

Módosítás 6
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Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az isztambuli egyezmény az 
első jogilag kötelező erejű nemzetközi 
eszköz a nők és lányok elleni erőszak 
megelőzésére és leküzdésére, létrehozva a 
nők elleni erőszak megelőzésére, az 
áldozatok támogatására és az elkövetők 
büntetésére vonatkozó jogi és politikai 
intézkedések átfogó keretét;

Or. en

Módosítás 7
Terry Reintke

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a nemek közötti egyenlőség 
az EU egyik alapértéke; mivel az egyenlő 
bánásmódhoz való jog és a 
megkülönböztetésmentesség joga a 
Szerződésekben és az Alapjogi Chartában 
rögzített alapvető jog, amelyet teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani és 
védeni kell;

Or. en

Módosítás 8
Fabienne Keller

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)



PE652.467v01-00 6/50 AM\1205960HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a tagállamok között létrejövő 
erős megállapodás az európai 
országokban bevált, legjobb védelmet 
nyújtó jogszabályok és gyakorlatok 
megosztása által alapvetően fontos a nők 
jogainak európai harmonizációja 
szempontjából;

Or. fr

Módosítás 9
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a nemek közötti egyenlőség 
az EU egyik legfontosabb értéke, alapvető 
jog, valamint a szociális jogok európai 
pillérének kulcsfontosságú alapelve, 
ugyanakkor az innovatív, versenyképes és 
virágzó európai gazdaság egyik 
előfeltétele;

Or. ro

Módosítás 10
Sylwia Spurek

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel számos tagállam még mindig 
nem ratifikálta és nem ültette át az 
isztambuli egyezményt;

Or. en
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Módosítás 11
Fabienne Keller

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az egyik biztos kizárólag az 
egyenlőség feladatával van megbízva, és 
az Európai Parlamentnek van egy 
bizottsága, amely a nők jogaival és a 
nemek közötti egyenlőséggel foglalkozik, 
de a Tanácson belül nem létezik a nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó külön 
formáció, és a nemek közötti 
egyenlőséggel megbízott miniszterek és 
államtitkárok nem rendelkeznek ezzel 
kapcsolatos vitafórummal;

Or. fr

Módosítás 12
Terry Reintke

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a faji, etnikai és vallási 
kisebbségek strukturális rasszizmussal, 
diszkriminációval, idegengyűlölettel és 
gyűlöletbeszédekkel, az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
hiányával és tartós társadalmi-gazdasági 
egyenlőtlenségekkel szembesülnek, amit 
az alapvető jogok teljes körű 
gyakorlásának fő akadályaként, valamint 
az integráció és az egyenlőség fő 
akadályaként kell elismerni;

Or. en

Módosítás 13
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Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a nemi alapú erőszak 
továbbra is társadalmaink az egyik 
legnagyobb kihívása, és mivel mélyen 
benne gyökerezik a nemek közötti 
egyenlőtlenségben, továbbra sem kap 
elegendő médiafigyelmet, és sem az EU-n 
belül, sem azon kívül nem szentelnek neki 
kellő figyelmet;

Or. ro

Módosítás 14
Terry Reintke

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a megkülönböztetés elleni 
irányelvvel kapcsolatban, amely 
horizontális megközelítés révén szélesebb 
körű védelmet biztosítana, a Tanácsban 
több mint egy évtizede nem történik 
előrelépés;

Or. en

Módosítás 15
Fabienne Keller

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 157. cikke 
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előirányozza, hogy a férfiak és a nők 
egyenlő munkáért egyenlő díjazást 
kapjanak;

Or. fr

Módosítás 16
Terry Reintke

Véleménytervezet
B d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bd. mivel a nemi alapú erőszak 
minden formája az alapvető jogok 
megsértése, amely a társadalom minden 
szintjét érinti, életkorra, iskolai 
végzettségre, jövedelemre, társadalmi 
helyzetre és a származási országra vagy a 
lakóhely szerinti országra való tekintet 
nélkül; mivel a nemi alapú erőszak a 
strukturális egyenlőtlenségek oka és 
következménye is egyben; mivel a nemi 
alapú erőszak elleni küzdelemhez meg kell 
érteni annak okait és a kiváltó tényezőket;

Or. en

Módosítás 17
Terry Reintke

Véleménytervezet
B e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Be. mivel a jóváhagyása óta, kilenc év 
elteltével az isztambuli egyezményt még 
mindig nem ratifikálta minden tagállam, 
sem pedig az EU;

Or. en
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Módosítás 18
Terry Reintke

Véleménytervezet
B f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bf. mivel a jelen évtized súlyos 
visszaesést tanúsít a nemek közötti 
egyenlőség és a nők jogai terén, beleértve 
a szexuális és reproduktív egészséget és 
jogokat;

Or. en

Módosítás 19
Terry Reintke

Véleménytervezet
B g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bg. mivel a nemi sztereotípiák a 
mélyen rögzült szokások, értékek, normák 
és előítéletek következményei és okai, és 
komoly akadályt jelentenek a valódi 
nemek közötti egyenlőség elérésében, és 
hozzájárul a nemek közötti hátrányos 
megkülönböztetéshez;

Or. en

Módosítás 20
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégiában fenn kell tartani 

törölve
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az interszekcionális megközelítést, és azt 
konkrét és mérhető 
kötelezettségvállalásokkal kell 
kiegészíteni, különösen azon csoportok 
tekintetében, amelyeket az uniós jog, 
valamint az Emberi Jogok Európai 
Bírósága és az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata véd a megkülönböztetéstől;

Or. es

Módosítás 21
Terry Reintke

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégiában fenn kell tartani az 
interszekcionális megközelítést, és azt 
konkrét és mérhető 
kötelezettségvállalásokkal kell 
kiegészíteni, különösen azon csoportok 
tekintetében, amelyeket az uniós jog, 
valamint az Emberi Jogok Európai 
Bírósága és az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata véd a megkülönböztetéstől;

1. hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégiában fenn 
kell tartani az interszekcionális 
megközelítést, és azt konkrét és mérhető 
kötelezettségvállalásokkal kell 
kiegészíteni, különösen azon csoportok 
tekintetében, amelyeket az uniós jog, 
valamint az Emberi Jogok Európai 
Bírósága és az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata véd a megkülönböztetéstől;

Or. en

Módosítás 22
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az egyenlőtlenség 
és a nőkkel és lányokkal szembeni nemi 
alapú erőszak különféle formái 
fokozódtak a Covid19-válság alatt; kéri, 
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hogy ezt a nemek közötti egyenlőség 
stratégiájában kellőképpen vegyék 
figyelembe; emellett további intézkedések 
végrehajtására szólít fel, válaszként ezen 
fejleményekre;

Or. en

Módosítás 23
Malin Björk

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyenlőség terén nem lehet valódi 
előrelépést elérni egy olyan 
interszekcionális megközelítés nélkül, 
amely figyelembe veszi a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nőket, a 
fogyatékkal élő nőket, az LBT-nőket, a 
roma nőket, az idősebb nőket, a 
bevándorló és a kisebbségi nőket, és amely 
konkrét intézkedéseket foglal magába az 
olyan nőket érintő egyenlőtlenségek 
kezelésére, akik láthatatlanok vagy 
mellőzöttek a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos jelenlegi politikákban. Az 
ilyen intézkedéseknek az EU strukturális 
alapjait érintő politikák esetében 
tartalmazniuk kell pozitív egyenlőségi 
intézkedéseket, valamint olyan konkrétabb 
intézkedéseket, mint például a 
diszkriminációt érintő stratégiai peres 
ügyek támogatása, a vezető szerepet 
betöltő nőkre vonatkozó sokféleséggel 
kapcsolatos politikákat, az 
interszekcionális képesség gyakorlati 
megvalósítását célzó képzések 
kidolgozását a jogi szakértői hálózatokban 
valamint az igazságszolgáltatás számára, 
továbbá erős és állandó konzultációs 
mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek 
a megkülönböztetés különböző okainak 
metszéspontjában álló, leginkább 
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marginalizált nőkkel foglalkozik.

Or. en

Módosítás 24
Terry Reintke

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése 
nélkülözhetetlen eszköz az 
egyenlőtlenségek megszüntetéséhez, a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításához 
és a diszkrimináció leküzdéséhez; felkéri a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítését 
valamennyi uniós politika és tevékenység 
esetében, és terjesszen elő konkrét 
nyomon követési intézkedéseket; üdvözli 
az esélyegyenlőséggel foglalkozó 
munkacsoport létrehozása iránti 
elkötelezettséget, amely célja egy 
interszekcionális megközelítés kidolgozása 
az összes EU politikában a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése terén; úgy véli, 
hogy az erősebb intézményközi 
kapcsolatok a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése terén elősegíthetik a nemek 
közötti egyenlőség szempontjából érzékeny 
EU politikák kidolgozását, ezért a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése terén 
strukturált együttműködésére szólít fel 
valamennyi intézményi partnerrel, például 
a Parlamenttel, a Bizottsággal, a 
Tanáccsal és a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetével (EIGE);

Or. en

Módosítás 25
Tudor Ciuhodaru
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az 
együttműködő uniós intézményeknek és a 
tagállamoknak el kell mélyíteniük a civil 
társadalommal – többek között a női 
mozgalmakkal és szervezetekkel, 
nemzetközi szervezetekkel – való 
együttműködésüket annak érdekében, 
hogy előmozdítsák a nemek közötti 
egyenlőséget és továbbra is globális vezető 
szerepet töltsenek be;

Or. ro

Módosítás 26
Terry Reintke

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli, hogy az 
interszekcionalitás átfogó elv lesz az 
integrációra és társadalmi beilleszkedésre 
vonatkozó cselekvési tervben, valamint a 
fogyatékossággal élők, az LMBTI+-
személyek és a romák integrációjával, 
továbbá a gyermekek jogaival kapcsolatos 
uniós stratégiai keretek számára is; 
ismételten megállapítja, hogy fokozni kell 
az olyan egyedi intézkedéseket, amelyek 
biztosítják a megkülönböztetésmentességet 
és a védelmet a strukturálisan 
alulreprezentált csoportok és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok, 
mint például a nők, a fogyatékkal élők, a 
menekültek, a menedékkérők és a 
bevándorlók, az LMBTI+- személyek és 
kisebbségek, így a romák, valamint a 
társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetű emberek, illetve a 
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szegénység és a társadalmi kirekesztés 
által veszélyeztetett emberek számára; 
emlékezteti a Bizottságot, hogy további 
erőfeszítésekre van szükség ebben az 
irányban;

Or. en

Módosítás 27
Terry Reintke

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. sürgeti a Bizottságot, hogy 
használjon egyértelmű mutatókat, 
célkitűzéseket, forrásokat és ellenőrzési 
mechanizmusokat annak biztosítására, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését szisztematikusan beépítsék 
az EU valamennyi politikájába a 
szakpolitikák kialakításának minden 
szakaszában, interszekcionális 
megközelítéssel; ebben az értelemben 
felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen 
ütemtervet a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének végrehajtására, beleértve 
a nemek közötti egyenlőség szempontjait 
szem előtt tartó költségvetés-tervezést, 
valamint egy interszkcionális perspektívát 
valamennyi uniós politika esetén;

Or. en

Módosítás 28
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a törölve
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Bizottságot, hogy mielőbb fogadják el a 
megkülönböztetés elleni horizontális 
irányelvet;

Or. pl

Módosítás 29
Terry Reintke

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy mielőbb fogadják el a 
megkülönböztetés elleni horizontális 
irányelvet;

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy mielőbb fogadják el a 
megkülönböztetés elleni horizontális 
irányelvet, az EU jogi keretében jelenleg 
meglévő védelmi hiányosságok 
kiküszöbölése érdekében a életkor, 
fogyatékosság, vallás vagy meggyőződés 
vagy szexuális irányultság alapján történő 
megkülönböztetésmentesség 
vonatkozásában az élet olyan 
kulcsfontosságú területein, mint például a 
szociális védelem, az oktatás, valamint az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, és annak biztosítására, hogy 
az EU nem működteti a 
megkülönböztetési alapok mesterséges 
hierarchiáját;

Or. en

Módosítás 30
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 
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Bizottságot, hogy mielőbb fogadják el a 
megkülönböztetés elleni horizontális 
irányelvet;

Bizottságot, hogy mielőbb fogadják el a 
megkülönböztetés elleni horizontális 
irányelvet; üdvözli a Bizottság szándékát 
további megkülönböztetésellenes 
jogszabályok előterjesztésére, ahogyan azt 
a 2019–2024-es Európai Bizottság 
politikai iránymutatásai tartalmazzák, és 
felkéri a Bizottságot, hogy ezt rövid időn 
belül tegye is meg;

Or. en

Módosítás 31
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy mielőbb fogadják el a 
megkülönböztetés elleni horizontális 
irányelvet;

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy mielőbb fogadjanak el 
intézkedéseket a család és a családot 
alkotó házastársak védelmében;

Or. es

Módosítás 32
Bartosz Arłukowicz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy mielőbb fogadják el a 
megkülönböztetés elleni horizontális 
irányelvet;

2. ismételten felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy tegyenek újabb 
erőfeszítéseket a megkülönböztetés elleni 
horizontális irányelv elfogadása 
érdekében;

Or. pl
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Módosítás 33
Fabienne Keller

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy 
rendszeresen osszák meg a legjobb 
gyakorlatokat, és köteleződjenek el a nők 
jogainak európai harmonizációja mellett 
azáltal, hogy bevezetik saját 
jogalkotásukban az európai országokban 
jelenleg hatályos, legjobb védelmet nyújtó 
intézkedéseket és gyakorlatokat;

Or. fr

Módosítás 34
Fabienne Keller

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri a Tanácsot, hogy hozzon létre 
a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
olyan formációt, amely magába foglalja a 
nemek közötti egyenlőséggel megbízott 
minisztereket és államtitkárokat, abból a 
célból, hogy közös és konkrét 
intézkedéseket léptessenek életbe a nők 
jogainak és a nemek közötti 
egyenlőségnek a területén fennálló 
kihívások kezelésére, és gondoskodjanak 
arról, hogy a nemek közötti egyenlőség 
kérdéseiről a legmagasabb politikai 
szinten tárgyaljanak;

Or. fr

Módosítás 35
Fabienne Keller
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Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja az európai intézményeket, 
hogy tartsák tiszteletben saját körükben, 
különösen a felelős pozíciókban a nemek 
paritását;

Or. fr

Módosítás 36
Terry Reintke

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
teljes körű hozzáférés hiánya miatt;

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
teljes körű hozzáférés hiánya miatt; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemek 
közötti egyenlőségről szóló európai 
stratégiában nem szerepelnek konkrét 
intézkedések a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok támogatására az EU-
ban, és felszólít arra, hogy a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok témáját 
építsék be a következő uniós egészségügyi 
stratégiába, és biztosítsanak külön 
támogatást ezek védelmére; emlékeztet 
arra, hogy megfelelő eszközökre van 
szükség az a szexuális és reproduktív 
egészséghez és jogokhoz való egyetemes 
hozzáférés biztosítása terén elért fejlődés 
mérésére, és sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mindenki számára 
biztosítsák a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok védelmét és teljesítését; 
felkéri a Bizottságot, hogy szorosan 
kövesse nyomon a szexuális és 
reproduktív egészséget és jogokat a 



PE652.467v01-00 20/50 AM\1205960HU.docx

HU

tagállamokban;

Or. en

Módosítás 37
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
teljes körű hozzáférés hiánya miatt;

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
teljes körű hozzáférés hiánya miatt; elítéli 
a nők és gyermekek jogainak súlyos 
megsértését az EU-n belül és azon kívül, 
ideértve a női nemi szerv megcsonkítását 
(FGM), a kényszerabortuszokat és a 
kényszersterilizálást, a korai és 
kényszerházasságot, valamint a nők és 
lányok elleni egyéb káros gyakorlatokat; 
felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
megelőzése és leküzdése érdekében; e 
célból felszólít egy koordinátor 
kinevezésére e cselekvési terv végrehajtása 
érdekében; a nőkkel és lányokkal 
szembeni ártalmas gyakorlatok;

Or. en

Módosítás 38
Bartosz Arłukowicz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás



AM\1205960HU.docx 21/50 PE652.467v01-00

HU

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
teljes körű hozzáférés hiánya miatt;

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a törvényes 
szexuális és reproduktív egészséghez és 
jogokhoz való hozzáférés csökkenése 
miatt; hangsúlyozza, hogy tagállamok 
kötelesek betartani, megvédeni és 
teljesíteni a nők és lányok reproduktív és 
szexuális egészségével kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaikat, kényszer, 
megkülönböztetés és erőszak nélkül;

Or. pl

Módosítás 39
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
teljes körű hozzáférés hiánya miatt;

3. aggodalmát fejezi ki az erőszak 
társadalmainkon belüli elterjedtsége 
miatt; ennek vonatkozásában rámutat 
arra, hogy az erőszak leküzdésére 
irányuló intézkedéseknek kerülniük kell a 
nem, faj, nemzetiség, szexuális 
irányultság, vallás vagy más társadalmi 
helyzet alapján történő megkülönböztetés 
minden formáját;

Or. es

Módosítás 40
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a törvényes 

3. aggodalmát fejezi ki az erőszak 
valamennyi formájának elterjedtsége miatt;
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szexuális és reproduktív egészséghez és 
jogokhoz való hozzáférés csökkenése 
miatt;

Or. pl

Módosítás 41
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
teljes körű hozzáférés hiánya miatt;

3. aggodalmát fejezi ki a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
elterjedtsége miatt;

Or. en

Módosítás 42
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólít a nemek közötti 
egyenlőtlenség és a nemi alapú erőszak 
hatékony megelőzésére, beleértve a 
fiatalokra szabott és velük végrehajtott 
oktatási intézkedéseket, valamint annak 
biztosítását, hogy minden fiatal 
részesüljön az átfogó szexuális oktatás 
előnyeiből;

Or. en

Módosítás 43
Terry Reintke
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az egészség és a 
szexuális oktatás fontosságát, különösen a 
lányok és az LMBTI-fiatalok körében, 
akikre az egyenlőtlen nemi normák 
különösen hatással vannak; felszólít e 
tekintetben egy, az átfogó szexuális 
oktatás európai megközelítésének 
elfogadására, összhangban a WHO 
normáival és az UNESCO 
iránymutatásaival, és a tagállamok 
támogatására, hogy biztosítani tudják az 
ezen oktatáshoz való általános hozzáférést 
mindenféle megkülönböztetés nélkül; 
kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontos szerepét a szexuális ismeretek 
oktatásában; sürgeti a Bizottságot, hogy 
biztosítson megfelelő finanszírozást az 
érintett szervezetek számára;

Or. en

Módosítás 44
Malin Björk

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ismételten megerősíti, hogy a 
szexuális és reproduktív egészséghez és 
jogokhoz kapcsolódó szolgáltatások 
megtagadása, beleértve a biztonságos és 
törvényes abortuszt is, a nők és lányok 
elleni erőszak egyik formája; emlékezetet 
arra, hogy a nőknek és a lányoknak saját 
ellenőrzésük alatt kell tartaniuk testüket 
és szexualitásukat, és hogy az LMBTI-
személyek jogai a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok teljes tiszteletben 
tartásának szerves részét képezik; 
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ismételten felkér valamennyi tagállamot, 
hogy biztosítsák az átfogó szexuális 
ismeretek oktatását, a nők számára a 
családtervezéshez való hozzáférést, 
valamint a reproduktív és szexuális 
egészségügyi szolgáltatások teljes körét, 
beleértve a modern fogamzásgátló 
módszereket és a biztonságos és törvényes 
abortuszt is.

Or. en

Módosítás 45
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a reproduktív 
és szexuális egészséggel kapcsolatos 
kérdések a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak, nem 
szabályozhatók uniós szinten, és az EU 
nem gyakorolhat nyomást ezekben az 
ügyekben;emlékeztet rá, hogy az emberi 
egészség védelmével és javításával 
kapcsolatos hatáskörök az EUMSZ 6. 
cikkével összhangban a tagállamok 
kezében vannak;

Or. pl

Módosítás 46
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy létrehozzon egy, a 
nemi alapú erőszak és a családon belüli 
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erőszak megelőzésével foglalkozó uniós 
hálózatot, amely a bevált gyakorlatok 
cseréje érdekében egy asztalhoz ülteti a 
tagállamokat és az érdekelt feleket, 
valamint hogy finanszírozást biztosítson a 
képzéshez, kapacitásépítéshez és a 
támogató szolgáltatásokhoz;

Or. ro

Módosítás 47
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy a nők ellen nő 
mivoltuk alapján elkövetett erőszak vagy a 
szándékosan nőket célzó erőszak 
társadalmaink egyik legnagyobb kihívása; 
ezért sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket a nemi alapú erőszak 
megakadályozása és az ellene való 
küzdelem érdekében, valamint hogy 
megvédje az ilyen támadások áldozatait;

Or. ro

Módosítás 48
Terry Reintke

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy a nők jogai 
emberi jogok, és felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek további 
erőfeszítéseket a nemi sztereotípiák 
kezelése terén a civil társadalommal és a 
nők jogait és szerepvállalását támogató 
helyi szervezetekkel folytatott szorosabb 
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együttműködés révén;

Or. en

Módosítás 49
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti az EU-t, hogy 
haladéktalanul csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez;elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

törölve

Or. pl

Módosítás 50
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti az EU-t, hogy 
haladéktalanul csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez; elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

törölve

Or. en
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Módosítás 51
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti az EU-t, hogy 
haladéktalanul csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez; elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

4. komoly aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy az EU-ban a nők 33% -a 
szenvedett már el fizikai és/vagy szexuális 
erőszakot; sajnálatosnak tartja, hogy hat 
tagállam – Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Magyarország, Litvánia, Lettország és 
Szlovákia – még mindig nem ratifikálta az 
isztambuli egyezményt; megállapítja, hogy 
az EU kudarca, hogy nem csatlakozott az 
isztambuli egyezményhez, befolyásolja 
hitelességét és azon képességét, hogy 
normatív hatalom legyen a világban; 
sürgeti az EU-t, hogy haladéktalanul 
csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, 
továbbá sürget valamennyi tagállamot az 
egyezmény ratifikációjára; elismerését 
fejezi ki a Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

Or. en

Módosítás 52
Terry Reintke

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti az EU-t, hogy 
haladéktalanul csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez; elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 

4. sürgeti a Tanácsot, hogy 
haladéktalanul fejezze be az isztambuli 
egyezmény Unió általi ratifikálását, széles 
körű, korlátozás nélküli csatlakozás 
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kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

alapján; elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy fokozza az 
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy 
prioritásként fejezzék be az EU 
csatlakozását az isztambuli 
egyezményhez, és emlékeztet arra, hogy a 
nemi alapú erőszakkal kapcsolatos új 
jogalkotási intézkedéseknek ki kell 
egészíteniük az isztambuli egyezmény 
ratifikálását, mindenesetre 
alternatívaként; sürgeti azokat a 
tagállamokat, amelyek még nem 
ratifikálták az egyezményt, azaz Bulgáriát, 
a Cseh Köztársaságot, Magyarországot, 
Lettországot, Litvániát és Szlovákiát, hogy 
tegyék meg;

Or. en

Módosítás 53
Malin Björk

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti az EU-t, hogy 
haladéktalanul csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez; elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

4. sürgeti az EU-t, hogy 
haladéktalanul csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez, valamint szorgalmazza és 
aktívan támogassa annak ratifikálását 
minden tagállam által, az alapvető emberi 
jogokra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségként; elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

Or. en

Módosítás 54
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Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti az EU-t, hogy 
haladéktalanul csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez; elismerését fejezi ki a 
Bizottságnak azon 
kötelezettségvállalásáért, hogy 
intézkedéseket javasol ugyanezen 
célkitűzések elérése érdekében, 
amennyiben az egyezményhez való 
csatlakozás továbbra is megakad;

4. nyomatékosan kéri az EU-t, hogy 
ne csatlakozzon az isztambuli 
egyezményhez, hogy ezáltal ne idézzen elő 
nagyobb egyenlőtlenséget a férfiak és a 
nők között;

Or. es

Módosítás 55
Terry Reintke

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rendkívül aggasztónak tartja, hogy 
Magyarország nemrégiben úgy döntött, 
hogy megtiltja a nemi hovatartozás 
törvényes elismerésének jogát, amely 
súlyosan sérti a transznemű és 
interszexuális személyek jogait, és 
veszélybe sodorja a transznemű és 
interszexuális személyeket; emlékeztet 
arra, hogy az Emberi Jogok Európai 
Bírósága következetesen és világosan 
kijelentette, hogy a nemi hovatartozás 
törvényes elismerése az európai jogi 
keretben a magán- és a családi élethez 
való jog körébe tartozik, amelyet az 
emberi jogokról szóló európai egyezmény 
8. cikke kifejezetten véd;

Or. en
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Módosítás 56
Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. aggodalmát fejezi ki a nemek 
közötti egyenlőség szempontjából számos 
tagállamban tapasztalható visszaesés 
miatt, amely folyamatot gyakran az állam 
legmagasabb szintjeitől, egyes egyházi 
képviselőktől és az ultrakonzervatív 
szervezetektől származó politikai 
diskurzusok táplálnak, és amelyek a 
patriarchális társadalom vízióját erősítik, 
aláásva a nők emancipációját, 
autonómiáját és méltóságát;

Or. en

Módosítás 57
Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. elítéli az olyan politikai narratívák 
terjesztését, amelyek szándékosan tévesen 
értelmezik az isztambuli egyezmény 
tartalmát, valamint a homofób és 
transzfób gyűlöletbeszéd fokozódását, 
akárcsak olyan intézkedéseket, mint 
például az LMBTI-mentes övezetek 
népszerűsítése Lengyelországban vagy a 
transz emberek törvényes elismerésének 
megszüntetése Magyarországon;

Or. en



AM\1205960HU.docx 31/50 PE652.467v01-00

HU

Módosítás 58
Terry Reintke

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli a Bizottság 
elkötelezettségét egy olyan kezdeményezés 
előterjesztése iránt, amely az EUMSZ 83. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
nemi alapú erőszak bizonyos formáira is 
kiterjeszti a bűncselekmény területét;

Or. en

Módosítás 59
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
megelőzése és leküzdése érdekében; e 
célból felszólít egy koordinátor 
kinevezésére e cselekvési terv végrehajtása 
érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 60
Terry Reintke

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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5. felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
megelőzése és leküzdése érdekében; e 
célból felszólít egy koordinátor 
kinevezésére e cselekvési terv végrehajtása 
érdekében;

5. felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
megelőzése és leküzdése érdekében; e 
célból felszólít egy koordinátor 
kinevezésére e cselekvési terv végrehajtása 
érdekében; hangsúlyozza azonban, hogy a 
legjobb, előremutató megoldás a nemi 
alapú erőszak valamennyi dimenziójának 
ugyanazon jogszabályban történő 
szabályozása, egy, a nemi alapú erőszak 
minden formájának leküzdésére irányuló 
irányelv elfogadásával; ismételten felkéri 
a Bizottságot, hogy sürgősen terjesszen 
elő jogi aktust a nemi alapú erőszak 
minden formájának megelőzéséről és 
visszaszorításáról, az EUMSZ 225. 
cikkében biztosított jogalkotási 
kezdeményezési jog felhasználásával; 
sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza 
erőfeszítéseit az ebben az irányban történő 
előrelépés érdekében;

Or. en

Módosítás 61
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
megelőzése és leküzdése érdekében; e 
célból felszólít egy koordinátor 
kinevezésére e cselekvési terv végrehajtása 
érdekében;

5. Felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a mind a nők, 
mind a férfiak ellen elkövetett erőszak 
valamennyi formájának megelőzése és 
leküzdése érdekében; e célból felszólít egy 
koordinátor kinevezésére e cselekvési terv 
végrehajtása érdekében; hangsúlyozza a 
női nemi szervek megcsonkítása, a 
kényszerabortusz és -sterilizáció, a 
gyermek-, korai vagy kényszerházasság, 
valamint az ún. becsület nevében 
elkövetett erőszak kezelésére, valamint az 
ilyen bűnök áldozatainak segítésére 
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irányuló uniós stratégia szükségességét;

Or. pl

Módosítás 62
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
megelőzése és leküzdése érdekében; e 
célból felszólít egy koordinátor 
kinevezésére e cselekvési terv végrehajtása 
érdekében;

5. felszólít az egész EU-ra kiterjedő 
cselekvési terv létrehozására a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítését 
célzó – a nők áldozattá válását és a férfiak 
kriminalizálását elősegítő – politikák 
bevezetéséből adódó egyenlőtlenség 
megelőzése és leküzdése érdekében;

Or. es

Módosítás 63
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a szexiparban – 
ideértve a prostitúciót is – dolgozó nők, 
szegénységi megkülönböztetés vagy más 
típusú szorongás miatt, naponta 
szexualizált erőszakot és visszaélést 
tapasztalnak; célzott intézkedésekre szólít 
fel minden nő szexuális szabadságának és 
függetlenségének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 64
Malin Björk



PE652.467v01-00 34/50 AM\1205960HU.docx

HU

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az emberkereskedelem elleni 
küzdelem uniós koordinátora munkájának 
folytonosságát azáltal, hogy olyan 
megbízatást ad, amely lehetővé teszi új 
kezdeményezések kidolgozását; üdvözli a 
Bizottság által javasolandó, 
emberkereskedelem elleni új stratégiát; 
kéri a 2011/36/EU irányelv felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai által nyújtott 
szolgáltatásokat bűncselekménnyé 
lehessen nyilvánítani;

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az emberkereskedelem elleni 
küzdelem uniós koordinátora munkájának 
folytonosságát azáltal, hogy olyan 
megbízatást ad, amely lehetővé teszi új 
kezdeményezések kidolgozását; üdvözli a 
Bizottság által javasolandó, 
emberkereskedelem elleni új stratégiát; 
kéri a 2011/36/EU irányelv felülvizsgálatát 
az emberkereskedelem áldozatainak 
nyújtott szolgáltatások és tartózkodási 
engedélyek biztosítását célzó 
rendelkezések megerősítése érdekében, 
valamint hogy az emberkereskedelem 
áldozatai által nyújtott szolgáltatásokat 
bűncselekménnyé nyilvánítsák, és a 
szexuális kizsákmányolás céljából történő 
kereskedelem bűncselekménye szigorúbb 
büntetést von maga után;

Or. en

Módosítás 65
Bartosz Arłukowicz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az emberkereskedelem elleni 
küzdelem uniós koordinátora munkájának 
folytonosságát azáltal, hogy olyan 
megbízatást ad, amely lehetővé teszi új 
kezdeményezések kidolgozását; üdvözli a 
Bizottság által javasolandó, 
emberkereskedelem elleni új stratégiát; 
kéri a 2011/36/EU irányelv felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai által nyújtott 

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az emberkereskedelem elleni 
küzdelem uniós koordinátora munkájának 
folytonosságát azáltal, hogy olyan 
megbízatást ad, amely lehetővé teszi új 
kezdeményezések kidolgozását; üdvözli a 
Bizottság által javasolandó, 
emberkereskedelem elleni új stratégiát; 
kéri a 2011/36/EU irányelv felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai által nyújtott 
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szolgáltatásokat bűncselekménnyé lehessen 
nyilvánítani;

szolgáltatásokat bűncselekménnyé lehessen 
nyilvánítani; rámutat, hogy az 
emberkereskedelem problémája a legtöbb 
esetben nőkre irányul, ezért kiemeli, hogy 
az erőfeszítéseknek a csempészett nők 
számára nyújtott segítségre kell 
összpontosítania;

Or. pl

Módosítás 66
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az emberkereskedelem elleni 
küzdelem uniós koordinátora munkájának 
folytonosságát azáltal, hogy olyan 
megbízatást ad, amely lehetővé teszi új 
kezdeményezések kidolgozását; üdvözli a 
Bizottság által javasolandó, 
emberkereskedelem elleni új stratégiát; 
kéri a 2011/36/EU irányelv felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem áldozatai által nyújtott 
szolgáltatásokat bűncselekménnyé lehessen 
nyilvánítani;

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az emberkereskedelem elleni 
küzdelem uniós koordinátora munkájának 
folytonosságát azáltal, hogy olyan 
megbízatást ad, amely lehetővé teszi új 
kezdeményezések kidolgozását; üdvözli a 
Bizottság által javasolandó, 
emberkereskedelem elleni új stratégiát; 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
harcolni kell az emberkereskedelemből 
hasznot húzók büntetlensége ellen; kéri a 
2011/36/EU irányelv felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy az emberkereskedelem 
áldozatai által nyújtott szolgáltatásokat 
bűncselekménnyé lehessen nyilvánítani;

Or. pl

Módosítás 67
Maria Walsh

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a Bizottságnak 
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foglalkoznia kell a nők nemi alapú 
erőszak elleni védelmének befogadó 
létesítményekben megvalósuló sajátos 
helyzetével, és felszólít a nőkre és 
lányokra igazított infrastruktúra 
kialakítására, valamint szükség esetén az 
ezen létesítményekben dolgozók megfelelő 
képzésére;

Or. en

Módosítás 68
Maria Walsh

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy nincs közös 
megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
kibertérben elkövetett erőszak különböző 
formáira vonatkozóan, amelyek a nemi 
alapú erőszak kifejeződései; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
kibertérben elkövetett erőszak elleni 
küzdelemről szóló jogalkotási eszközre;

7. megjegyzi, hogy nincs közös 
megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
kibertérben elkövetett erőszak különféle 
formáira vonatkozóan, amelyek nem nem-
semlegesek, de aránytalanul nagy 
mértékben célozzák meg a nőket, és ezért 
a nemi alapú erőszak kifejeződései; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a nőkkel szemben a kibertérben 
elkövetett erőszak elleni küzdelemről szóló 
jogalkotási eszközre, mivel az erőszak és a 
visszaélés fenyegetései súlyos hatással 
vannak a nők mentális egészségére az 
egyéni fejlődésük minden szintjén;

Or. en

Módosítás 69
Terry Reintke

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy nincs közös 7. megjegyzi, hogy nincs közös 



AM\1205960HU.docx 37/50 PE652.467v01-00

HU

megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
kibertérben elkövetett erőszak különböző 
formáira vonatkozóan, amelyek a nemi 
alapú erőszak kifejeződései; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
kibertérben elkövetett erőszak elleni 
küzdelemről szóló jogalkotási eszközre;

megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
nemi alapú erőszak, így például a 
kibertérben elkövetett erőszak különböző 
formáira vonatkozóan; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a nemi 
alapú erőszak minden egyéb formája, 
többek között a kibertérben elkövetett 
erőszak elleni küzdelemről szóló 
jogalkotási eszközre;

Or. en

Módosítás 70
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy nincs közös 
megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
kibertérben elkövetett erőszak különböző 
formáira vonatkozóan, amelyek a nemi 
alapú erőszak kifejeződései; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
kibertérben elkövetett erőszak elleni 
küzdelemről szóló jogalkotási eszközre;

7. megjegyzi, hogy nincs közös 
megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
kibertérben elkövetett erőszak különböző 
formáira vonatkozóan, amelyek a nemi 
alapú erőszak kifejeződései; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
kibertérben elkövetett erőszak, és a nőkkel 
szembeni online agresszió más formái 
elleni küzdelemről szóló jogalkotási 
eszközre;

Or. en

Módosítás 71
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy nincs közös 
megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
kibertérben elkövetett erőszak különböző 
formáira vonatkozóan, amelyek a nemi 

7. megjegyzi, hogy nincs közös 
megközelítés vagy fogalommeghatározás a 
kibertérben elkövetett erőszak különböző 
formáira vonatkozóan; felhívja a 
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alapú erőszak kifejeződései; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
kibertérben elkövetett erőszak elleni 
küzdelemről szóló jogalkotási eszközre;

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
kibertérben elkövetett erőszak elleni 
küzdelemről szóló jogalkotási eszközre;

Or. es

Módosítás 72
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a gazdaság és a 
munkaerőpiac gyors átalakulására és 
digitalizációjára tekintettel, ahol a 
munkák 90%-a alapszintű digitális 
készségeket kíván, alapvető fontosságú, 
hogy a nők segítsenek a jövőt építeni, és a 
jelenleginél sokkal több lány szerezzen 
informatikai tudást, hogy szerepet 
vállalhassanak a holnap digitális 
világának alakításában;

Or. ro

Módosítás 73
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a nemek közötti bérkülönbség, 
vagyis a hátrányos nemi 
megkülönböztetés egyik formájának 
csökkentésére irányuló fellépést;

Or. pl
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Módosítás 74
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a nemi 
alapú erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, küzdjenek az 
alacsony bejelentési arány ellen, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket;

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a családon 
belüli erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, küzdjenek az 
alacsony bejelentési arány ellen, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket; rámutat 
arra, hogy az összes polgár törvény előtti 
egyenlőségének védelméhez alapvető 
fontosságú, hogy ez nemi alapú 
megkülönböztetés nélkül terjedjen ki 
valamennyi kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyre;

Or. es

Módosítás 75
Terry Reintke

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a nemi alapú 

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a nemi alapú 
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erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, küzdjenek az 
alacsony bejelentési arány ellen, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket;

erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is, és hogy biztosítsák, 
hogy az áldozatok jogait helyezik a 
középpontba, a bírósági, orvosi és rendőri 
eljárások során történő megkülönböztetés, 
traumatizáció vagy újbóli áldozattá válás 
elkerülése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, foglalkozzanak az 
alacsony bejelentési aránnyal, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket;

Or. en

Módosítás 76
Maria Walsh

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a nemi alapú 
erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, küzdjenek az 
alacsony bejelentési arány ellen, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket;

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a nemi alapú 
erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, küzdjenek az 
alacsony bejelentési arány ellen, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket, továbbá 
hajtsanak végre olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyek figyelembe veszik 
a kiszolgáltatott nők csoportjainak, 
például a gyermekáldozatok, a 
fogyatékkal élő nők, a menekültek és az 
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LBTI-nők egyedi szükségleteit;

Or. en

Módosítás 77
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a nemi alapú 
erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, küzdjenek az 
alacsony bejelentési arány ellen, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket;

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák és javítsák az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
többek között azáltal, hogy képzést 
nyújtanak a bűnüldöző szerveknek és az 
igazságügyi alkalmazottaknak a nemi alapú 
erőszakkal és a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatban, 
ideértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a bejelentés 
biztonságos feltételeit, küzdjenek az 
alacsony bejelentési arány ellen, és 
nyújtsanak jogi segítséget, valamint 
biztosítsanak integrált támogató 
szolgáltatásokat és menedékeket; sürgeti a 
tagállamokat, hogy kezeljék a szexuális és 
nemi alapú erőszak büntetlenségét;

Or. en

Módosítás 78
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. elutasítja a nők szexuális és 
reproduktív egészsége és jogai, többek 
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között a biztonságos abortuszhoz való jog 
folyamatos támadását; rugalmas 
intézkedésekre szólít fel ezen jogok 
minden nő számára történő biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 79
Terry Reintke

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. azt kéri a Bizottságtól, hogy 
haladéktalanul terjesszen elő javaslatot az 
áldozatok jogairól szóló irányelv 
felülvizsgálatára annak érdekében, hogy 
azt egy, a nemi alapú erőszak 
áldozatainak szentelt, külön fejezettel 
egészítsék ki;

Or. en

Módosítás 80
Jadwiga Wiśniewska

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének kérdését.

törölve

Or. pl
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Módosítás 81
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének kérdését.

törölve

Or. en

Módosítás 82
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének kérdését.

9. aggodalommal szemléli azokat a 
kifejezetten ideológiai jellegű 
előfeltevéseket, amelyek elősegítik a nők 
áldozattá válását, és amelyeket számos, a 
férfiak és a nők közötti egyenlőségért 
küzdő civil társadalmi szervezet vesz 
alapul; hangsúlyozza, hogy számos ilyen 
szervezet vagy eltávolodott nemes céljaitól, 
vagy kifejezetten azért jött létre, hogy 
néhány párt gépezetének részévé váljon, 
kizárólag szavazatok és támogatások 
megszerzése céljából, megosztva a 
társadalmat; aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy vitatható – tényleges vagy 
kitalált – „kisebbségi jogok” alapján 
pártos ideológiai álláspontokat erőltetnek 
rá a társadalmi többségre.
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Or. es

Módosítás 83
Terry Reintke

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének kérdését.

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének növekvő tendenciáját; 
erőteljesen aggasztja, hogy a nemek 
közötti egyenlőség és az LMBTI-ellenes 
mozgalmak, amelyek számos tagállamban 
elterjedtek, a nemek közötti egyenlőség 
területén megállapított alapvető jogokat 
akarják megtámadni és céljuk a nők és az 
LMBTI-személyek gyűlöletkeltő 
bűncselekményekkel és hátrányos 
megkülönböztetéssel szembeni védelmét 
szolgáló törvények és politikák 
megfékezése és leépítése;

Or. en

Módosítás 84
Malin Björk

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
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szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének kérdését.

szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének kérdését; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy fokozott 
pénzügyi támogatást nyújtsanak a civil 
társadalmi szervezetek és a speciális 
szolgáltatások számára az ilyen civil 
társadalmi szervezetek függetlenségének 
és szakértelmének biztosítása érdekében; 
hangsúlyozza egy erős és független női 
menhelymozgalom szükségességét.

Or. en

Módosítás 85
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetekkel és emberijog-védőkkel 
kapcsolatos polgári mozgástér 
szűkülésének kérdését.

9. aggodalommal állapítja meg a 
nemek közötti egyenlőséggel, a kisebbségi 
jogokkal és a nők jogaival, valamint a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal foglalkozó civil társadalmi 
szervezetek és emberijog-védők polgári 
mozgástere szűkülésének kérdését, és 
fokozott intézkedésekre szólít fel a civil 
társadalom csökkenő életterének kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 86
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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9a. felszólít a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó részletezett 
adatgyűjtésre, valamint éves jelentések 
benyújtására a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégia 
végrehajtását illetően;

Or. en

Módosítás 87
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, 
Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
nőket aránytalanul sújtja a Covid19-
válság; aggasztja a nők és lányok elleni 
erőszak és különösen a családon belüli 
erőszak jelentős növekedése a Covid-19-
világjárvány kitörése óta; felkéri az EU-t 
és a tagállamokat, hogy célozzanak meg 
konkrét intézkedéseket és támogatást a 
nők és lányok számára, ideértve a nők és 
lányok elleni erőszak kezelésére szolgáló 
megfelelő szolgáltatásokat, valamint az 
áldozatok számára nyújtott speciális 
támogató szolgáltatásokat, például 
menedékhelyek, segélyvonalak, 
csevegőszolgáltatások és más kreatív 
támogatási megoldások létrehozását;

Or. en

Módosítás 88
Dragoş Tudorache, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Ramona 
Strugariu

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

9a. felkéri az EU-t és a tagállamokat, 
hogy egy ambiciózus oktatási program 
révén mozdítsák elő a nemek közötti 
egyenlőséget, hangsúlyozva, hogy az EU-
nak globális vezető szerepet kell játszania 
ezen a területen, és példát kell mutatnia a 
világ számára, különösen Afrikában és 
Ázsiában, ahol a lányok és nők oktatása 
és képességeik erősítése az emancipáció, a 
társadalmi fejlődés és a gazdasági 
növekedés legerősebb hajtóereje.

Or. en

Módosítás 89
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. üdvözli, hogy a Bizottság fokozta 
erőfeszítéseit, hogy biztosítsa az uniós 
normák betartását a munka-magánélet 
egyensúlya terén, hogy mind a nőknek, 
mind a férfiaknak valódi esélyük legyen 
megválasztani, hogyan fejlesztik magán- 
és szakmai életüket;

Or. ro

Módosítás 90
Terry Reintke

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felkéri a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő konkrét intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
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alapvető szolgáltatásokat nyújtó helyi 
szervezetek hozzáférjenek a 
finanszírozáshoz és védettek legyenek 
minden támadás vagy megkülönböztető 
magatartás ellen;

Or. en

Módosítás 91
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. hangsúlyozza, hogy a nemi 
sztereotípiák jelentik a nemek közötti 
egyenlőtlenség egyik kiindulópontját, és 
hogy a hagyományos nemi szerepek és 
sztereotípiák már kisgyermekkorban 
kialakulnak; ezért úgy véli, hogy a 
megelőző intézkedések kulcsfontosságúak 
a nemek közötti egyenlőség, valamint a 
nők és lányok szerepvállalásának 
megvalósításához, és hogy az iskolák 
alkalmas környezetet jelentenek a nemi 
szerepek és a sztereotípiák 
megkérdőjelezésére; üdvözli, hogy a 
Bizottság uniós szintű kommunikációs 
kampányt indít a nemi sztereotípiák 
leküzdésére, amely a fiatalok 
elkötelezettségére összpontosít; úgy véli 
azonban, hogy az EU-nak és a 
tagállamoknak jobban ki kellene 
használniuk az oktatási rendszereket a 
nemi sztereotípiák kialakulásának 
megelőzése érdekében kisgyermekkorban;

Or. en

Módosítás 92
Terry Reintke
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Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. sürgeti a Bizottságot, hogy a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait 
érvényesítő költségvetést a költségvetési 
eljárás szerves részeként hajtsa végre, 
annak minden szakaszában és 
költségvetési sorában; felszólít a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kiadások nyomon követésére, és egy 
független költségvetési sor 
hozzárendelésére minden célzott 
tevékenység esetében, valamint megfelelő 
mutatók, hatásvizsgálatok és egy külön 
módszertan alkalmazására; felszólít a 
megfelelő elszámoltathatósági és 
átláthatósági mechanizmusok , valamint 
az eredmények rendszeres és a nemek 
közötti egyenlőséget szem előtt tartó 
jelentésének; kidolgozására és 
alkalmazására;

Or. en

Módosítás 93
Terry Reintke

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. felkéri 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 
erőszakkal kapcsolatos, minőségi 
statisztikai adatok elérhetőségét és 
összehasonlíthatóságát; ismételten felkéri 
a Bizottságot, hogy hozza létre a nemi 
alapú erőszak európai 
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megfigyelőközpontját;

Or. en

Módosítás 94
Terry Reintke

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. felkéri a Bizottságot, hogy 
fogadjon el konkrét intézkedéseket és 
nyomon követési mechanizmusokat a 
nemek közötti egyensúly biztosítása 
érdekében minden bel- és igazságügyi 
ügynökségben, beleértve a vezetés minden 
szintjét és a vezetői pozíciókat is;

Or. en


