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Állásfoglalási indítvány

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 1
1a. bevezető hivatkozás (új)

- a Bizottság visszavonja ezt a módosítást.

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 2
6. bevezető hivatkozás

- tekintettel az Európa Tanács férfiak és nők esélyegyenlőségével foglalkozó bizottsága 
által készített, számos nő és lány Mexikóban történt eltűnéséről és megöléséről szóló, 
2005. május 12-i jelentésének ajánlásaira, továbbá az Európa Tanács Miniszteri 
Tanácsának az ugyanazon évben a 939/2.4. határozattal elfogadott válaszában 
foglalt ajánlásokra,

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 3
6. bevezető hivatkozás

- tekintettel az Európa Tanács férfiak és nők esélyegyenlőségével foglalkozó bizottsága 
által készített, számos nő és lány Mexikóban történt eltűnéséről és megöléséről szóló, 
2005. május 12-i jelentésének ajánlásaira, továbbá az Európa Tanács Miniszteri 
Tanácsának az ugyanazon évben a 939/2.4. határozattal elfogadott válaszában 
foglalt ajánlásokra,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 4
10. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a Ciudad Juárez városában a nők elleni erőszak megelőzésével és 
kiküszöbölésével foglalkozó mexikói szövetségi bizottság harmadik igazgatási 
jelentésére,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 5
11. bevezető hivatkozás

- tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és a tagállamai, másrészről a Mexikói 
Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és 
együttműködési megállapodásra1, az egyrészről az Európai Közösség és a tagállamai, 
másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai 
Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai 
Köztársaság közötti, politikai párbeszédre és együttműködésre vonatkozó 2003-as 
megállapodásra (ratifikálás alatt)2 és az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és 
másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai 
Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai 

  
1 HL L 276., 2000.10.28., 44. o.
2 HL C 103 E, 2004.4.29., 542. o.
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Köztársaság közötti együttműködési keretmegállapodásra1,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 6
A. preambulumbekezdés 

A. mivel a „feminicídium” kifejezés a nők elleni erőszaknak a Belém do Pará-i 
egyezmény 1. cikkében megalkotott jogi fogalommeghatározásán alapul – „e 
megállapodás értelmében nő elleni erőszak a női mivolton alapuló minden olyan 
cselekmény vagy magatartás, amely halált, sérüléseket vagy fizikai, szexuális vagy 
pszichikai szenvedést okoz a nőnek akár közéleti, akár magánéleti szempontból” –, és 
a megbüntetésére és felszámolására irányuló törekvés kötelesség, és ezeknek minden 
jogállam számára prioritást kell képezniük,

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 7
A. preambulumbekezdés (új)

A. mivel az Európai Unió tagállamai és a Mexikó, illetve a közép-amerikai államok 
közötti kétoldalú párbeszéd a résztvevő feleket mint teljes mértékben szuverén 
államokat és mint egyenlő partnereket határozza meg; s mivel az Európai Unió 
tagállamait az általuk e területeken elkövetett számos mulasztás arra kötelezi, hogy 
szerénységről és alázatról tegyenek tanúbizonyságot, amikor ajánlásokat 
fogalmaznak meg harmadik államok irányában,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 8
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel az Európai Parlament ezen állásfoglalása csupán felhívás kíván lenni a 
harmadik országokban fennálló, véleménye szerint kevéssé kielégítő helyzet 
hatékony javítására; s mivel az ezen állásfoglalásban kifejtett megállapítások és 

  
1 HL L 63., 1999.3.12., 39. o.
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javaslatok semmi esetre sem azt jelentik, hogy az Európai Parlament vagy bármelyik 
szerve vádat vagy vádiratot kíván megfogalmazni Mexikóval és a latin-amerikai 
országokkal szemben,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 9
B. preambulumbekezdés 

B. mivel a nők elleni erőszak világméretű jelenség és nem csak regionális jellegű, és 
mivel az európai államokat is érinti; mivel ez a jelentés egy átfogó stratégiába 
illeszkedik, amelynek célja cselekvéseknek és erőfeszítéseknek az Európai Unió és az 
érintett országok általi együttes megvalósítása annak érdekében, hogy felszámolják és 
megelőzzék nők erőszakos halálát, bárhol is következzenek be ezek az esetek; továbbá 
mivel ebben az értelemben szükség van a latin-amerikai és az európai országok 
közötti párbeszéd, együttműködés és a legjobb gyakorlatok kölcsönös cseréje 
előmozdítására,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 10
B. preambulumbekezdés

B. mivel a nők elleni erőszak világméretű jelenség és nem csak regionális jellegű, és 
mivel az európai államokat is érinti; mivel ez a jelentés egy átfogó stratégiába 
illeszkedik, amelynek célja cselekvéseknek és erőfeszítéseknek az Európai Unió és az 
érintett országok általi együttes megvalósítása annak érdekében, hogy felszámolják és 
megelőzzék nők erőszakos halálát, bárhol is következzenek be ezek az esetek; továbbá 
mivel ebben az értelemben szükség van a latin-amerikai és az európai országok 
között párbeszéd, együttműködés és a legjobb gyakorlatok kölcsönös cseréje 
előmozdítására,

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 11
B. preambulumbekezdés

B. mivel a nők elleni erőszak világméretű jelenség és nem csak regionális jellegű, és 
mivel az európai államokat is érinti; mivel ez a jelentés egy átfogó stratégiába 
illeszkedik, amelynek célja cselekvéseknek és erőfeszítéseknek az Európai Unió és a 
partner országok általi együttes megvalósítása annak érdekében, hogy felszámolják és 
megelőzzék nők erőszakos halálát, bárhol is következzenek be ezek az esetek,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 12
B. preambulumbekezdés (új)

B. mivel Mexikó és az összes közép-amerikai ország aláírta és megerősítette az emberi 
jogokról szóló amerikai egyezményt, amely a 4. cikke (1) bekezdésében az élethez 
való jogot a következőképpen fogalmazza meg: „Minden embernek joga van ahhoz, 
hogy az életét tiszteletben tartsák. A törvénynek ezt a jogot védelmeznie kell, 
általában már a fogantatástól kezdődően. Életétől senki nem fosztható meg 
önkényesen.”,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 13
C. preambulumbekezdés

C. mivel a Ciudad Juárez-ben és Guatemalában történt nőgyilkosságok többségét 
rendkívüli brutalitás jellemzi, és számos áldozat ellen követtek el szexuális erőszakot 
(törlés); mivel Ciudad Juárez esetében a szervezett bűnözés jelenléte a demográfiai 
növekedéssel és migrációs tényezőkkel is összefügg, s mivel ezen emberölések 
jelentős része olyan területeken történt, ahol olyan maquiladoras (alvállalkozói 
üzemek) működnek, amelyekben nincsenek meg a nők védelméhez szükséges 
biztonsági intézkedések,

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 14
C. preambulumbekezdés

C. mivel a Ciudad Juárez-ben és Guatemalában történt nőgyilkosságokat részben
rendkívüli brutalitás jellemzi, és számos áldozat ellen követtek el szexuális erőszakot 
(törlés); mivel Ciudad Juárez esetében a szervezett bűnözés jelenléte a demográfiai 
növekedéssel és migrációs tényezőkkel is összefügg, s mivel ezen emberölések 
jelentős része olyan területeken történt, ahol olyan maquiladoras (alvállalkozói 
üzemek) működnek, amelyekben nincsenek meg a nők védelméhez szükséges 
biztonsági intézkedések,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 15
C. preambulumbekezdés

C. mivel a Ciudad Juárez-ben és Guatemalában történt nőgyilkosságok többségét 
rendkívüli brutalitás jellemzi, és számos áldozat ellen követtek el szexuális erőszakot 
(törlés), ami önmagában is kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódot jelent; s 
mivel ezen emberölések jelentős része olyan területeken történt, ahol magas a 
szervezett bűnözéssel összefüggő tevékenységek aránya,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 16
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel az emberölések nagy részét olyan területeken követik el, ahol úgynevezett 
maquiladoras (alvállalkozói üzemek) működnek, s mivel az Egyesült Nemzetek 
különleges megbízottjának, Yakin Ertürknek a „nők elleni erőszakról, annak 
okairól és következményeiről” szóló jelentése szerint szükség van e területeken olyan 
infrastruktúra kialakítására, amellyel biztonságosabbá tehető a munkavállalók 
utazása,

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 17
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel 1999 óta Mexikó megfigyelői státusszal rendelkezik az Európa Tanácsban, és 
e státuszával élve részt vesz a Miniszterek és Nagykövetek Tanácsának ülésein; 
mivel Mexikó is megerősítette az Európa Tanács emberkereskedelem elleni 
küzdelemről szóló palermói jegyzőkönyvét,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 18
D. preambulumbekezdés

D. mivel a feminicídiumok nem magyarázhatóak kizárólag az „általános erőszakos 
légkörrel”, hanem a megkülönböztetést és a nők számára – és még inkább a 
bennszülött nők számára – kedvezőtlen helyi társadalmi-gazdasági környezetet is 
figyelembe kell venni, továbbá a szegénység magas szintjét, a nők gazdasági 
függőségét, (törlés) a bandákat és azt is, hogy (törlés) nem számolják fel az illegális 
alakulatokat és a titkos biztonsági szerveket1,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 19
D. preambulumbekezdés

D. mivel a feminicídiumok nem magyarázhatóak kizárólag az „általános erőszakos 
légkörrel”, hanem a megkülönböztetést és a nők számára – és még inkább a 
bennszülött nők számára – kedvezőtlen helyi társadalmi-gazdasági környezetet is 
figyelembe kell venni, továbbá a szegénység magas szintjét, a nők gazdasági 
függőségét, (törlés) a bandákat és azt is, hogy Közép-Amerikát illetően nem 
számolják fel az illegális alakulatokat és a titkos biztonsági szerveket2,

Or. es
  

1 Az Egyesült Nemzetek által használt terminológia (lásd az Egyesült Nemzetek Szervezete és Guatemala 
közötti, 2006. novemberi, a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottság létrehozásáról szóló 
megállapodást).
2 Az Egyesült Nemzetek által használt terminológia (lásd az Egyesült Nemzetek Szervezete és Guatemala 
közötti, 2006. novemberi, a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottság létrehozásáról szóló 
megállapodást).
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 20
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének „Számos asszony és lány 
eltűnése és meggyilkolása Mexikóban” című, 1454(2005) sz. határozata szerint „a 
mexikói hatóságok jelenleg minden szinten komoly erőfeszítéseket tesznek [...] e 
városok szociális hálójának helyreállítása és a nők elleni erőszak leküzdése 
érdekében [...], továbbá a nőgyilkosságok és -eltűnések felderítése céljából, és e 
bűntények elkövetői, illetve azon tisztviselők bíróság elé állítása céljából, akik 
kezdetben elhanyagolták a nyomozásokat és akadályozták az igazságszolgáltatási 
szervek működését”,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 21
E. preambulumbekezdés

E. tekintettel e téren a közép-amerikai országokban tapasztalható büntetlenségre, vagyis 
az e cselekményekért felelős egyének felelősségre vonásának – ténybeli vagy jogi –
elmaradására büntetőjogi, igazgatási, fegyelmi vagy polgári téren, a nyomozások vagy 
az elítélések eredménytelenségére, a költségvetési források hiányára vagy azokra a 
nehézségekre, amelyekkel az áldozatok vagy a családjuk gyakran találkoznak az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés terén,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 22
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel Mexikó megerősítette a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Alapokmányát,

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 23
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel Mexikó is betöltötte az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsa elnökségét,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 24
G. preambulumbekezdés

G. mivel (törlés) a feminicídium és a büntetlenség elleni küzdelemnek elő kell 
irányoznia a mindenféle megkülönböztetés megelőzésére és kiküszöbölésére 
vonatkozó intézkedések megerősítését jogalkotási téren, továbbá hozzáférhetőbb 
feljelentési eljárásokat és védelmi intézkedéseket a feljelentők számára, valamint a 
bírósági rendszer és eljárások megerősítését (különösen a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem tekintetében) a bűnügyi nyomozásoktól a határozatok végrehajtásáig, 

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 25
Ga. preambulumbekezdés (új)

Ga. mivel egyes esetekben az intézmények újjáépítése, más esetekben megerősítése 
alapvető fontosságú a nők elleni erőszak elleni hatékony küzdelemhez; s mivel 
mindkét esetben emberi és pénzügyi erőforrásokra van szükség,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 26
Ga. preambulumbekezdés (új)

Ga. tekintettel a nők 1995-ben Pekingben tartott 4. világkonferenciája cselekvési 
programjának 9. pontjára, amely a megelőző évtized valamennyi nemzetközi 
konferenciáján elhangzott alapvető elv is: „E cselekvési program megvalósítása –
ideértve az egyes államok jogalkotását és fejlesztési stratégiák, politikák, programok 
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és prioritások kidolgozását is – az egyes államok szuverén felelőssége, amelyeknek 
az összes emberi jog és az alapvető szabadság tiszteletben tartásával, a különféle 
vallási és erkölcsi értékek, a kulturális örökség és az egyének és közösségeik 
világnézeti meggyőződésének figyelembevételével és szigorú tiszteletben tartásával 
segíteniük kell a nőket abban, hogy teljes mértékben élhessenek alapvető jogaikkal 
az egyenlőség, a fejlődés és a béke elérése céljából”,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 27
Ha. preambulumbekezdés (új)

Ha. mivel Mexikó és az összes közép-amerikai állam aláírta és megerősítette az Egyesült 
Nemzetek Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 28
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel a feminicídiumok és a nők ellen elkövetett bűncselekmények tettesei 
büntetlenségének problematikája több mint tizenöt éve napirenden van Mexikóban,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 29
J. preambulumbekezdés 

J. mivel az illetékes hatóságoknak egészen különleges figyelmet kell fordítaniuk a nők 
elleni erőszak kiküszöbölésére; s mivel ebben az értelemben az együttműködés és a 
legjobb gyakorlatok kicserélése mind helyi, mind nemzeti és nemzetközi szinten 
alapvető fontosságú,

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 30
J. preambulumbekezdés

J. mivel Mexikóban és Közép-Amerikában, valamint az Európai Unió egyes 
tagállamaiban az erőszak (törlés) jellege, valamint a társadalom patriarchális 
szerkezete a nőket ezen erőszak különböző formáinak ismétlődő áldozataivá teszik,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 31
J. preambulumbekezdés

J. mivel Mexikóban és Közép-Amerikában az erőszak (törlés) rendszeres jellege, 
valamint a társadalom patriarchális szerkezete a nőket ezen erőszak különböző 
formáinak ismétlődő áldozataivá teszik,

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 32
K. preambulumbekezdés

K. üdvözölve a Mexikóban elfogadott jogalkotási intézkedéseket, különösen a 2007. 
februárban elfogadott, a nőknek az erőszak nélküli élethez való jogáról szóló általános 
törvényt, valamint olyan szakintézmények létrehozását szövetségi és helyi szinten, 
mint a nők elleni erőszakos cselekményekhez kapcsolódó bűncselekményekkel 
foglalkozó különleges ügyész 2006-ban létrehozott tisztsége, a Juárez-bizottság és az 
Országos Nőügyi Intézet,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 33
K. preambulumbekezdés

K. üdvözölve a Mexikóban elfogadott jogalkotási intézkedéseket, különösen a 2007. 
februárban elfogadott, a nőknek az erőszak nélküli élethez való jogáról szóló általános 
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törvényt, valamint olyan szakintézmények létrehozását szövetségi és helyi szinten, 
mint a nők elleni erőszakos cselekményekhez kapcsolódó bűncselekményekkel 
foglalkozó különleges ügyész 2006-ban létrehozott tisztsége, a Juárez-bizottság és az 
Országos Nőügyi Intézet,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 34
K. preambulumbekezdés

K. üdvözölve a Mexikóban elfogadott jogalkotási intézkedéseket, különösen a 2007. 
februárban elfogadott, a nőknek az erőszak nélküli élethez való jogáról szóló általános 
törvényt, valamint olyan szakintézmények létrehozását szövetségi és helyi szinten, 
mint a nők elleni erőszakos cselekményekhez kapcsolódó bűncselekményekkel 
foglalkozó különleges ügyész 2006-ban létrehozott tisztsége, vagy egyebek mellett a 
Juárez-bizottság és az Országos Nőügyi Intézet,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 35
L. preambulumbekezdés

L. mivel a közép-amerikai országok e téren (törlés) nagy jogalkotási késedelmet 
halmoztak fel a nők jogainak jogrendszerbeli elismerése terén,

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 36
La. preambulumbekezdés (új) 

La. üdvözli a közép-amerikai országok által a jogalkotás terén tett erőfeszítéseket, de 
nyugtalanságát fejezi ki az ezek alkalmazása tekintetében felmerült nehézségek és 
késlekedés miatt,

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Ilda Figueiredo

Módosítás: 37
N. preambulumbekezdés

N. mivel a demokrácia és a jogállam fejlesztésének és megszilárdításának, valamint az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának szerves részét kell 
képezniük az Európai Unió külső cselekvéseinek,

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 38
O. preambulumbekezdés

O tekintettel az Európai Közösség és Mexikó között kötött gazdasági partnerségi, 
politikai koordinációs és együttműködési megállapodás emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó záradéka jogilag kötelező és kölcsönös jellegére,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 39
P. preambulumbekezdés

P. mivel az Európai Unió és partnerei, amikor egy harmadik országgal az emberi 
jogokra és a demokráciára vonatkozó záradékot tartalmazó (törlés) megállapodást 
írnak alá, felelősséget vállalnak azért, hogy megvizsgálják, vajon a kérdéses 
harmadik ország e megállapodás aláírásakor tiszteletben tartja-e az emberi jogok terén 
meglévő nemzetközi előírásokat1, s mivel e záradék kölcsönös jelleggel bír,

Or. es

  
1 Lásd az Európai Parlament 2006. február 14-i, az Európai Unió megállapodásainak az emberi jogokra és 
demokráciára vonatkozó záradékáról szóló állásfoglalásának (3) bekezdését.
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Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 40
1. pont

1. kéri, hogy szigorúan tartsák be az emberi jogok védelmére vonatkozó különböző 
jelentésekben és nemzetközi jogi eszközökben megfogalmazott ajánlások mélyreható 
alkalmazását, különösen azokat a fentebb említetteket, amelyek sajátosan a nők 
alapvető jogaira vonatkoznak; ebben a tekintetben elismeri a nők és férfiak közötti
egyenlőség terén Mexikóban elért eredményeket, üdvözli a megkülönböztetés 
megelőzésére és kiküszöbölésére vonatkozó szövetségi törvényt, és a megkezdett út 
folytatására ösztönzi Mexikót;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 41
1. pont

1. kéri a régió kormányait és az európai intézményeket, hogy szigorúan tartsák be az 
emberi jogok védelmére vonatkozó különböző jelentésekben és nemzetközi jogi 
eszközökben megfogalmazott ajánlásokat, különösen azokat a fentebb említetteket, 
amelyek sajátosan a nők alapvető jogaira vonatkoznak;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 42
1a. pont (új)

1a. nyomatékosan kéri Mexikó és Közép-Amerika kormányait, hogy fogadják el az 
ENSZ által meghatározott millenniumi fejlesztési célok eléréséhez szükséges 
valamennyi intézkedést;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 43
2. pont

2. felhívja a kormányokat, hogy pénzügyi és technikai források igénybevételével 
támogassák a nők elleni erőszak terén a megelőzési és védelmi politikákat, így a nemi 
hovatartozás problematikájával kapcsolatos figyelemfelhívó és képzési programok 
létrehozását és erősítését, növeljék az emberölésekre vonatkozó nyomozati munkát 
végző szervek költségvetését, hozzanak létre hatékony védelmi rendszereket a tanúk, 
az áldozatok és családjaik számára, erősítsék meg a bíróságok, a biztonsági testületek 
és az ügyészek kapacitását annak érdekében, hogy megkönnyítsék a felelősök 
üldözését és elítélését, valamint a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelmet; e területeken a jobb intézményi koordináció előmozdítását is kéri Mexikó 
esetében mind az államok szintjén, mind szövetségi szinten;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 44
2. pont

2. felkéri a nemzeti kormányokat, hogy a latin-amerikai országokkal fenntartott 
kétoldalú kapcsolataik keretében, továbbá az Európai Unió intézményeit, hogy a 
stratégiai partnerség keretében pénzügyi és technikai források igénybevételével 
támogassák a nők elleni erőszak terén a megelőzési és védelmi politikákat, erősítsék 
meg a bíróságok, a biztonsági testületek és az ügyészek kapacitását annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a felelősök üldözését és elítélését, valamint a drogkereskedelem 
és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet; e területeken a jobb intézményi koordináció 
előmozdítását is kéri;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 45
2. pont

2. felhívja a kormányokat, az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy 
együttműködési programokkal, valamint pénzügyi és technikai források 
igénybevételével támogassák a nők elleni erőszak terén a megelőzési és védelmi 
politikákat, erősítsék meg a bíróságok, a biztonsági testületek és az ügyészek 
kapacitását annak érdekében, hogy megkönnyítsék a felelősök üldözését és elítélését, 
valamint a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet; e területeken a 
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jobb intézményi koordináció előmozdítását is kéri;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 46
2. pont

(A francia változatot nem érinti.)

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Gabriela Creţu

Módosítás: 47
2a- pont (új)

2a. nyomatékosan kéri az érintett államokat, hogy kutassák fel, üldözzék és büntessék 
meg az igazgatási szervek azon tisztviselőit, akik hallgattak a probléma valódi 
súlyosságáról, sőt, akik tovább súlyosbították azt (például az áldozatokkal szemben 
brutálisan eljáró rendőrség vagy a panaszokat figyelembe nem vevő igazgatási 
személyzet); 

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 48
2a. pont (új)

2a. kéri az európai intézményeket, hogy mozdítsák elő az Európai Unió, a tagállamok, a 
közép-amerikai országok és Mexikó közötti párbeszédet, valamennyi szinten 
támogatva a kezdeményezéseket, és törekedve a nők elleni erőszak felszámolására, 
valamint ösztönözve megfelelő védelmi intézkedések meghozatalát az áldozatok és 
családjaik számára;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 49
2b. pont (új)

2b. kéri az Európai Uniót, hogy ösztönözze az intézményi szintű koordinációt Mexikóval 
és a közép-amerikai államokkal, támogatva egy csere- és együttműködési program 
létrehozását a nők elleni erőszak elleni együttműködés területén, s előmozdítva a 
tagállamok és partnereik igazgatási szervei közötti együttműködést az e területre 
vonatkozó támogatási és oktatási projektek megvalósítása céljából;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 50
4. pont

4. arra buzdítja Közép-Amerika államait (törlés), hogy hozzák meg az ahhoz szükséges 
valamennyi intézkedést, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a nőkkel szembeni 
erőszak ellen; (törlés) kéri, hogy ezek az intézkedések biztosítsák az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az Emberi Jogok és Kötelezettségek Amerikai 
Nyilatkozatában foglalt emberi jogok teljes körű tiszteletben tartását, s felkéri 
Mexikó szövetségi kormányát, hogy folytassa az egymást követő kormányok által e 
célból indított erőteljes fellépéseket;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 51
4. pont

4. arra buzdítja Közép-Amerika államait (törlés), hogy hozzák meg az ahhoz szükséges 
valamennyi intézkedést, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a nőkkel szembeni 
erőszak ellen, és kéri, hogy ezek az intézkedések biztosítsák a lakosság alapvető 
jogainak teljes körű tiszteletben tartását; felhívja a mexikói kormányt, hogy hajtsa 
végre az egymást követő kormányok által e célból elfogadott határozatokat;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 52
4. pont

4. arra buzdítja Közép-Amerika államait és Mexikót, hogy hozzák meg az ahhoz 
szükséges valamennyi intézkedést, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a nőkkel 
szembeni erőszak ellen, és kéri, hogy ezek az intézkedések biztosítsák a lakosság 
alapvető jogainak teljes körű tiszteletben tartását, mint például az áldozattá váló nők 
és családjaik számára az ingyenes ügyvédi segítséget;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Gabriela Creţu

Módosítás: 53
4. pont

4. arra buzdítja Közép-Amerika államait és Mexikót, hogy hozzák meg az ahhoz 
szükséges valamennyi intézkedést, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a nőkkel 
szembeni erőszak ellen, és kéri, hogy ezek az intézkedések biztosítsák a lakosság 
alapvető jogainak teljes körű tiszteletben tartását; hangsúlyozza egy olyan nőügyi 
biztosság létrehozásának szükségességét, amely az egész országból fogadhatná az 
áldozatoktól érkező panaszokat;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 54
5. pont

5. felkéri a közép-amerikai államokat (törlés), hogy módosítsák nemzeti jogszabályaikat 
a nők és férfiak valódi esélyegyenlősége érdekében, üdvözli Mexikónak a 
megkülönböztetés megelőzéséről és felszámolásáról szóló szövetségi törvény, 
valamint a férfiak és nők egyenlőségéről szóló általános törvény eszközével e téren 
elért eredményeit, és felkéri ezen országok hatóságait, hogy segítsék elő a családon 
belüli erőszak és a munkahelyi és a közélet valamennyi más területén előforduló 
szexuális zaklatás bűntetté való minősítését célzó jogalkotási kezdeményezéseket1;

Or. fr

  
1 Mexikót illetően e kezdeményezéseknek az ország összes államára vonatkozniuk kell. 
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Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 55
5. pont

5. felhívja a közép-amerikai államokat (törlés), hogy szüntessék meg a nemzeti 
jogszabályaikban a nőkkel szemben meglévő megkülönböztető elemeket, elismeri a 
Mexikó által e téren a megkülönböztetés megelőzéséről és felszámolásáról szóló 
szövetségi törvény, valamint a férfiak és nők egyenlőségéről szóló általános törvény 
eszközével elért eredményeket, és felkéri ezen országok hatóságait, hogy segítsék elő 
a családon belüli erőszak és a szexuális zaklatás bűntetté való minősítését célzó 
jogalkotási kezdeményezéseket1;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 56
5. pont

5. felhívja a közép-amerikai államokat és Mexikót, hogy szüntessék meg a nemzeti 
jogszabályaikban a nőkkel szemben meglévő megkülönböztető elemeket, és felkéri 
ezen országok hatóságait, hogy segítsék elő a családon belüli erőszak és a szexuális 
zaklatás bűntetté való minősítését célzó jogalkotási kezdeményezéseket, és 
dolgozzanak ki politikákat és normákat a büntetlenség megszüntetésére és a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítására, támaszkodva a civil társadalom azon szereplői 
által megfogalmazott következtetésekre és ajánlásokra, akik fellépnek a 
feminicídiumok áldozatai érdekében;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 57
5. pont

5. felhívja a közép-amerikai államokat és Mexikót, hogy szüntessék meg a nemzeti 
jogszabályaikban a nőkkel szemben meglévő megkülönböztető elemeket, és felkéri 
ezen országok hatóságait, hogy segítsék elő a férfiak és nők tényleges 
jogegyenlőségének biztosítását, valamint a családon belüli erőszak és a szexuális 
zaklatás súlyos bűntetté való minősítését célzó jogalkotási kezdeményezéseket2;

  
1 Mexikót illetően e kezdeményezéseknek az ország összes államára vonatkozniuk kell. 
2 Mexikót illetően e kezdeményezéseknek az ország összes államára vonatkozniuk kell. 
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Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 58
6. pont

6. nyomatékosan felhívja a közép-amerikai államok és Mexikó kormányait, hogy tartsák 
tiszteletben és könnyítsék meg a feminicídiumok áldozatainak támogatásával 
foglalkozó nem kormányzati szervezetek és civil társadalmi szervezetek 
tevékenységét, tartsák tiszteletben az áldozatok családjait és az emberi jogok 
védelmezőit hatékony védelmi rendszernek a tanúk számára történő létrehozásával, 
valamint az áldozatok családjai érdekében olyan kárpótlási mechanizmusok 
előmozdításával, amelyek a pénzügyi kárpótláson túlmenően lelki támaszt és a 
bírósági utat is biztosítják számukra, és alakítsanak ki párbeszédet ezekkel a 
szereplőkkel, továbbá ismerjék el a társadalomban betöltött lényeges szerepüket;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 59
6. pont

6. nyomatékosan felhívja a közép-amerikai államok és Mexikó kormányait, hogy 
erősítsék az együttműködés kereteit a civil társadalom szervezeteivel, az áldozatok 
családjaival és az emberi jogok védelmezőivel, és alakítsanak ki párbeszédet ezekkel a 
szereplőkkel, továbbá ismerjék el a társadalomban betöltött lényeges szerepüket;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 60
7. pont

7. arra buzdítja a közép-amerikai államokat és Mexikót, hogy a nemzeti jogszabályokban 
erősítsék a – különösen a női – munkavállalók jogainak garantálását célzó
intézkedéseket1, valamennyi szociális partner részvétele útján;

Or. es

  
1 Ugyanaz.
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 61
7. pont

7. arra buzdítja a közép-amerikai államokat (törlés), hogy a nemzeti jogszabályokban 
minden hatalmi szinten biztosítsák a női munkavállalók jogait1, és gyakoroljanak 
ellenőrzést a nemzetközi vállalkozások fölött annak érdekében, hogy a vállalkozások 
szociális felelőssége (CSR) keretében tartsák tiszteletben a női alkalmazottaik 
integritását és jogait;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 62
7. pont

7. arra buzdítja a közép-amerikai államokat (törlés), hogy a nemzeti jogszabályokban 
biztosítsák a női munkavállalók jogait2, és gyakoroljanak ellenőrzést a nemzetközi 
vállalkozások fölött annak érdekében, hogy a vállalkozások szociális felelőssége 
(CSR) keretében tartsák tiszteletben a női alkalmazottaik integritását és jogait;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 63
7. pont

7. arra buzdítja a közép-amerikai államokat és Mexikót, hogy a nemzeti jogszabályokban 
biztosítsák a női munkavállalók jogait3, és gyakoroljanak ellenőrzést a nemzetközi 
vállalkozások fölött annak érdekében, hogy a vállalkozások szociális felelőssége 
(CSR) keretében tartsák tiszteletben a női alkalmazottaik integritását, biztonságát, 
testi és mentális jólétét és jogait;

Or. fr

  
1 Ugyanaz.
2 Ugyanaz.
3 Ugyanaz.
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Módosítás, benyújtotta: Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 64
7a. pont (új)

7a. nyomatékosan kéri Belize, Honduras és Nicaragua kormányát, hogy erősítsék meg a 
nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolásáról szóló 
egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 65
8. pont

8. felkéri a Bizottságot, hogy a stratégiai megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások 
során a jövőben irányozza elő az arra vonatkozó kölcsönös kötelezettség felvételét, 
hogy hajtsák végre az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó záradékot, 
amelynek jogi megfogalmazásában hangsúlyozni kell a nemzetközi 
egyezségokmányokban és az államok, Mexikó és a közép-amerikai országok közötti
megállapodásokban kimondott kötelezettségeket és kötelezettségvállalásokat, 
miközben különös figyelmet fordítanak a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre és annak 
fakultatív jegyzőkönyvére, valamint az Emberi Jogok és Kötelezettségek Amerikai 
Nyilatkozatára;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 66
8. pont

8. arra kéri a Bizottságot, hogy a jelenleg hatályos vagy tárgyalások alatt álló 
megállapodások keretében mozdítsa elő az emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó záradék végrehajtási mechanizmusait, amelyek jogi megfogalmazásának az 
Európai Unió tagállamai, Mexikó és a közép-amerikai országok által aláírt
nemzetközi egyezségokmányokban és megállapodásokban kimondott 
kötelezettségeken és kötelezettségvállalásokon kell alapulnia, miközben különös 
figyelmet fordítanak a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre és annak fakultatív 
jegyzőkönyvére;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Gabriela Creţu

Módosítás: 67
8. pont

8. arra kéri a Bizottságot, hogy a jelenleg hatályos vagy tárgyalások alatt álló 
megállapodások keretében mozdítsa elő az emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó záradék végrehajtási mechanizmusait, amelyek jogi megfogalmazásának a 
nemzetközi egyezségokmányokban és megállapodásokban kimondott 
kötelezettségeken és kötelezettségvállalásokon kell alapulnia, miközben különös 
figyelmet fordítanak a nők jogaira, valamint a nők és férfiak egyenlőségére, ahogyan 
a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezményben és annak fakultatív jegyzőkönyvében szerepel;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 68
9. pont

törölve

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 69
9. pont

9. arra ösztönzi a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy a nőkkel szembeni erőszak 
valamennyi formája elleni küzdelem keretében Mexikó és a közép-amerikai 
országok kormányaival együtt dolgozzanak ki közös stratégiákat, segítsék elő az 
áldozatokkal, családjaikkal és a civil társadalommal kapcsolatos koordinációt, 
láthatóságukat és hozzáférésüket az e küzdelem keretében folytatott tevékenység 
mederbe terelése céljából létrehozott szervezetek irányában;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 70
9. pont

9. felhívja az OECD, a Kereskedelmi Világszervezet, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
és a Bizottság Közép-Amerikáért és Mexikóért felelős szerveit, hogy (törlés)
fejlesszenek ki külön programot a multinacionális vállalkozások (törlés) számára 
annak érdekében, hogy biztosítsák a fogadó országokból származó 
munkavállalóknak a biztonságot, a méltó munkakörülményeket és a munkabér terén a 
megkülönböztetés-mentességet;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Ilda Figueiredo

Módosítás: 71
9. pont

9. kéri az Európai Unió mexikói képviseletét és a tagállamok mexikói nagykövetségeit, 
hogy az OECD mexikói kapcsolattartó irodájával együttműködve lépjenek fel a 
multinacionális vállalatoknál annak érdekében, hogy biztosítsák a munkavállaló nők 
számára a biztonságot, mozdítsák elő a méltó munkakörülményeket, és számolják fel 
a bérezés területén megnyilvánuló valamennyi megkülönböztetést;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 72
9. pont

9. kéri az Európai Unió (törlés) képviseletét (törlés), hogy az OECD mexikói 
kapcsolattartó irodájával fejlesszenek ki külön programot a multinacionális 
vállalkozások munkásnői számára annak érdekében, hogy biztosítsák e nőknek a 
biztonságot, a méltó munkakörülményeket és a munkabér terén a megkülönböztetés-
mentességet;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 73
9a. pont (új)

9a. kéri az Európai Uniót, hogy a Mexikóval és a közép-amerikai országokkal folytatott 
együttműködése keretében adjon elsőbbséget a régió igazságszolgáltatási és 
büntetés-végrehajtási rendszerei átszervezésének és megerősítésének, előmozdítva a 
legjobb gyakorlatok cseréjét, figyelemfelhívó kampányok, valamint az áldozatok, 
tanúk és családtagok védelmét szolgáló mechanizmusok létrehozását, különösen a 
feminicídiumokkal kapcsolatos feljelentések esetében. Ebbe az együttműködésbe 
más szereplőket – nevezetesen az OCDE mexikói kapcsolattartó irodáját – is 
kívánatos bekapcsolni annak érdekében, hogy a nők számára biztonságot, méltó 
munkakörülményeket és béregyenlőséget garantáló programok és mechanizmusok a 
legmagasabb szinten legyenek kidolgozhatók;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 74
10. pont

törölve

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 75
10. pont

10. kéri az Európai Uniót, hogy az együttműködés keretében különös figyelmet 
szenteljenek az (törölve) igazságszolgáltatási rendszer átszervezésére és 
megerősítésére, kezdve a megelőzési politikákkal (figyelemfelhívó kampányok), az 
igazságszolgáltatási rendszerrel (rendőrség, ügyvédek és bírák), az áldozatok, a tanúk 
és a családok védelmével és a büntetés-végrehajtási rendszerrel;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 76
10. pont

10. kéri az Európai Uniót, hogy az együttműködés keretében különös figyelmet 
szenteljenek (törlés) Közép-Amerika igazságszolgáltatási rendszerének átszervezésére 
és megerősítésére, kezdve a megelőzési politikákkal (figyelemfelhívó kampányok), az 
igazságszolgáltatási rendszerrel (rendőrség, ügyvédek és bírák), az áldozatok, a tanúk 
és a családok védelmével és a büntetés-végrehajtási rendszerrel;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 77
11. pont

törölve

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 78
11. pont

törölve

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 79
11. pont

törölve

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 80
11. pont

törölve

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Ilda Figueiredo

Módosítás: 81
11. pont

11. felkéri az Európai Uniót, hogy mexikói és közép-amerikai képviseletein hozza létre a 
„koordinátori” (vagy „koordinátornői”) feladatkört, hogy összehangolják az Európai 
Unió, a tagállamok követségei, és Mexikót illetően az OECD nemzeti kapcsolattartó 
irodája erőfeszítéseit annak érdekében, hogy (törlés) érzékennyé tegyék ezen egységek 
személyzetét a férfiak és nők közötti egyenlőség kérdései és különösen a nők elleni 
erőszak problémája iránt, járjanak el (törlés) annak biztosítása érdekében, hogy a 
feminicídium kérdése jelen legyen a politikai párbeszéd valamennyi szintjén, hogy
véget lehessen vetni a feminicídium-elkövetők büntetlenségének, és nyújtsanak be 
éves jelentést az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 82
11a. pont (új)

11a. felhívja a Bizottságot, hogy adjon támogatást egy olyan, az emberi jogok 
előmozdítását célzó programnak, amely folytatása lehetne az utóbbi években végzett 
tevékenységnek, s amely három központi tengely köré szerveződne: a) a mexikói 
jogszabályok harmonizálása az emberi jogok területén – így az isztambuli 
jegyzőkönyvben (Egyezmény a kínzás ellen) – vállalt nemzetközi kötelezettségekkel; 
b) a férfiakkal és nőkkel szembeni erőszak felszámolása; c) az igazságszolgáltatási 
rendszer reformja; javasolja a költségvetési hatóságoknak, hogy az Európai Unió 
költségvetésébe – a kétoldalú együttműködésre vonatkozó költségvetési sor mintájára 
– illesszenek be egy külön költségvetési sort az e régióban az emberi jogok 
előmozdítását célzó programok számára;

Or. fr



PE 392.138v01-00 28/33 AM\676854HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 83
11a. pont (új)

11a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy Mexikóval és Közép-Amerika országaival 
együtt folytassa az emberi jogok területén az utóbbi években végzett tevékenységet, 
és erősítse a nőkkel szembeni erőszak felszámolásával, az igazságszolgáltatási 
rendszer, valamint – az emberi jogok területén vállalt nemzetközi szintű 
kötelezettségek igénybevételével – a jogszabályok harmonizálásának javításával 
kapcsolatos fellépéseket;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 84
11a. pont (új)

11a. kéri a Bizottság mexikói képviseletét, hogy az utóbbi években végzett tevékenység 
folytatásaképpen minél hamarább dolgozzon ki az emberi jogokkal kapcsolatban új, 
a következő három tengely köré szerveződő programot: a) a mexikói jogszabályok 
harmonizálása, összhangban az emberi jogok területén vállalt nemzetközi 
kötelezettségekkel, nevezetesen az isztambuli jegyzőkönyv (A kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyve) végrehajtása; b) a nőkkel szembeni erőszak felszámolása; 
c) az igazságszolgáltatási rendszer reformja; 

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 85
11b. pont (új)

11b. kéri a Bizottságot, hogy az emberi jogok mexikói és közép-amerikai helyzetével 
kapcsolatos programok számára a kétoldalú együttműködés költségvetésébe illesszen 
be külön költségvetési sort annak érdekében, hogy az erre szánt gyatra pénzügyi 
források ne sérüljenek; 

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 86
12. pont

12. nyomatékosan kéri az Európai Uniót, gondoskodjon arról, hogy a Mexikó szövetségi 
kormányával és a közép-amerikai kormányokkal folyó (törlés) párbeszédbe 
módszeresen integrálják a nők elleni erőszak – különösen a feminicídium – és az 
áldozatok családjainak és a támogató szervezeteknek az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférése kérdését;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 87
12. pont

12. nyomatékosan kéri az Európai Uniót, gondoskodjon arról, hogy a Mexikó szövetségi 
kormányával és a közép-amerikai kormányokkal folyó (törlés) párbeszédbe 
módszeresen integrálják a nők elleni erőszak – különösen a feminicídium – és az 
áldozatok családjainak és a támogató szervezeteknek az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférése kérdését;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 88
13. pont

törölve

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 89
13. pont

13. kéri a Bizottságot, hogy a Mexikóról szóló, a 2007-2013 közötti időszaknak szentelt 
stratégiai országdokumentumban erősítse a nemekkel kapcsolatos dimenziót, és kéri, 
hogy végezzék el az e dokumentum felülvizsgálata során kapott eredmények 
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értékelését;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 90
13. pont

13. üdvözli a Mexikó kormánya által a nemi dimenzió kérdésében tett erőfeszítéseket, és 
nyomatékosan kéri az érintett közösségi szerveket, hogy támogassák egy állandó 
párbeszéd kialakítását és az ide vonatkozó pozitív tapasztalatok megosztását, 
valamint az ezekben való részvételt; sajnálja a Mexikóról szóló, a 2007-2013 közötti 
időszaknak szentelt stratégiai országdokumentum pontatlan jellegét a férfiak és nők 
közötti egyenlőség kérdését illetően, és kéri, hogy e dokumentumok és a következő 
dokumentumok félidős értékelése alkalmával a férfiak és nők közötti egyenlőség terén 
folytatott együttműködést terjesszék ki a feminicídium kérdésére; a feminicídiumot 
elkövetők és a büntetlenség elleni küzdelmet, valamint az áldozatok családjai 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének megkönnyítését célzó cselekvési terv 
ugyanilyen integrálását kéri;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Módosítás: 91
13a. pont (új)

13a. üdvözli a Mexikó szövetségi kormánya által a nők és férfiak közötti 
megkülönböztetés-mentesség terén tett erőfeszítéseket; felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák ezeket, és járuljanak hozzá egy olyan strukturált párbeszéd 
létrehozásához, amelynek célja az ide vonatkozó legjobb gyakorlatok megosztása;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 92
14. pont

törölve

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 93
14. pont

14. kéri jelentés kidolgozását a nőkkel szembeni erőszak kérdésében tett előrehaladásról, 
amint lehet, és a közép-amerikai országokkal kötendő társulási megállapodásról szóló 
tárgyalások keretében (törlés);

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 94
16. pont

16. arra buzdítja az Európai Unió képviseleteit és a tagállamok nagykövetségeit, hogy 
szervezzenek a nőkkel szembeni erőszak különböző formáiról, a feminicídiumról és a 
büntetlenségről világszintű kerekasztalt, amelyen majd részt vesznek a különböző 
parlamenti hálózatok és kezdeményezések, kutatási központok, az emberi jogok, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és az áldozatok családjai védelmével foglalkozó 
egyesületek;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 95
16. pont

16. arra buzdítja az Európai Unió képviseleteit és a tagállamok nagykövetségeit, hogy 
szervezzenek a nőkkel szembeni erőszak különböző formáiról kerekasztalt, amelyen 
majd részt vesznek a különböző parlamenti hálózatok és kezdeményezések, kutatási 
központok, az emberi jogok, a férfiak és nők közötti egyenlőség és az áldozatok 
családjai védelmével foglalkozó egyesületek;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Módosítás: 96
17. pont

17. kéri az Európai Unió–Mexikó parlamenti vegyes bizottságának európai alkotórészét és 
az Európai Unió közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolataival foglalkozó 
küldöttséget, hogy módszeresen foglalják bele a „A férfiak és nők egyenlőségére 
vonatkozó politikák helyzete” pontot a régióba látogató küldöttségeik programjába az 
emberi jogok helyzete rendszeres nyomon követésének biztosítása érdekében, annak 
megfelelően, ahogyan ez az Európai Parlament küldöttségi elnökeinek 2006. évi 
konferenciája által jóváhagyott normák között szerepel;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 97
17. pont

17. kéri az Európai Unió-Mexikó parlamenti vegyes bizottságot és az Európai Unió 
közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolataival foglalkozó küldöttséget, hogy 
módszeresen foglalják bele tevékenységükbe a nemek dimenzióját, egészen különös 
figyelemmel a nőgyilkosságokra, valamint parlamenti látogatásaik alkalmával 
dolgozzanak tovább a párbeszéd és az együttműködés előmozdításán;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 98
17. pont

17. kéri az Európai Unió–Mexikó parlamenti vegyes bizottságának európai alkotórészét és 
az Európai Unió közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolataival foglalkozó 
küldöttséget, hogy módszeresen foglalják bele a „Nők elleni erőszak, feminicídiumok
és büntetlenség Mexikóban, Közép-Amerikában és Európában” pontot a régióba 
látogató küldöttségeik, továbbá a mexikói és közép-amerikai parlamenti küldöttségek 
európai látogatásainak programjába;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Anna Záborská

Módosítás: 99
17. pont

17. felhívja az Európai Unió-Mexikó parlamenti vegyes bizottságot és a (törölve) közép-
amerikai országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó küldöttségét, hogy 
módszeresen integrálják a „Nemekkel kapcsolatos erőszak, feminicídiumok és 
büntetlenség Mexikóban, Közép-Amerikában, valamint Európában” pontot mindkét 
oldal parlamenti küldöttségeinek programjába;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Erika Mann

Módosítás: 100
18. pont

18. javasolja együttes meghallgatás szervezését a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, 
az „emberi jogi” albizottság és az illetékes küldöttségek között a limai csúcstalálkozó 
előtt annak érdekében, hogy megvonják az elfogadott intézkedések mérlegét, különös 
tekintettel a Mexikóban megölt két holland állampolgárságú nő esetére, ideértve az e 
területtel kapcsolatban létrehozott mexikói szervek tapasztalatait is;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Módosítás: 101
18. pont

18. javasolja együttes meghallgatás szervezését a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, 
az „emberi jogi” albizottság és az illetékes küldöttségek között a limai csúcstalálkozó 
előtt annak érdekében, hogy megvonják a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem 
keretében mind az Európai Unióban, mind Közép-Amerikában elfogadott 
intézkedések mérlegét;

Or. es


