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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000004/2023
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Robert Biedroń
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Tárgy: Az EU prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 67. ülésszakán

A Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának küldöttsége 2023 márciusában részt vesz az 
ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 67. ülésszakán (UN CSW67). A UN CSW67 az 
innovációra és a technológiai változásra, valamint a digitális korban a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítását, valamint valamennyi nő és lány társadalmi szerepvállalásának növelését szolgáló 
oktatásra összpontosít.

A digitális hozzáférés és készségek terén továbbra is fennáll a nemek közötti szakadék, és a nők 
továbbra is marginalizált helyzetben vannak a digitális világban. Egyre nőnek a nemek közötti 
egyenlőtlenségek a konnektivitáshoz, a digitális oktatáshoz és készségekhez, valamint a 
technológiákhoz való hozzáférés terén, ami megakadályozza a nők gazdasági függetlenségét, 
vállalkozói készségét és szerepvállalását. Amikor pedig a nők és lányok hozzáférnek az internethez, 
online erőszakkal szembesülnek, és az internetes zaklatás különböző formáit tapasztalják. Erre való 
tekintettel:

1. Kifejtené a Tanács az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 67. ülésszakára tervezett 
európai uniós álláspont főbb pontjait, valamint azt, hogy hogyan építik be ezekbe a Parlament 
prioritásait? Biztosítani fogja-e a Tanács a Parlament számára a 67. ülésszak előkészítéséről 
szóló uniós álláspontra vonatkozó dokumentumhoz való hozzáférést? Hogyan fogja a Tanács 
biztosítani a határozott és összehangolt uniós megközelítést, valamint az ambiciózus és szilárd 
kötelezettségvállalásokat, beleértve a konkrét intézkedéseket is a nemek közötti egyenlőség 
irányába történő tényleges előrelépés előmozdítása érdekében? Hogyan igazíthatjuk ki 
szakpolitikáinkat a természettudományokhoz, a technológiához, a műszaki tudományokhoz és a 
matematikához (STEM) való széles körű hozzáférés javítása érdekében?

2. Mit lehet tenni a már vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtásának felgyorsítása 
érdekében, és milyen új intézkedéseket terveznek a digitális marginalizálódás hatásai, valamint 
azoknak a nőkre és lányokra gyakorolt aránytalan hatásai ellen, figyelembe véve a 
megkülönböztetés valamennyi formáját, különös tekintettel a nemi alapú erőszakra, beleértve az 
online erőszakot is? Milyen, a releváns jövőbeli uniós stratégiák és szakpolitikai folyamatok 
révén megvalósuló konkrét intézkedéseket terveznek, beleértve a költségvetési politikákat és a 
nemek szerint lebontott, releváns adatok gyűjtését? Konkrétan milyen lépésekre kerül sor annak 
érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontja valamennyi uniós politikában és 
programban érvényesüljön?
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