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Módosítás 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja, hogy  nincsenek kötelező 
intézkedések a nők és a férfiak egyenlő 
képviseletére az Európai Bizottságban;
felhív olyan biztosi kinevezési rendszer 
kialakítására, amelyben a tagállamok egy 
nőt és egy férfit javasolnának biztossá 
történő kinevezésre 2009-ben, és az elnök 
ezen jelöltek közül választana, biztosítva a 
nemek közötti egyensúly fennmaradását; 

Or. en

Módosítás 2
Gabriela Crețu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés 
9. és 10. cikke világosan kimondja, hogy 
minden EU-politikának aktívan elő kell 
mozdítania a társadalmi beilleszkedést, a 
szociális védelmet, a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget és a 
diszkriminációmentességet;

Or. en

Módosítás 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felhív ezért egy olyan duális 
megközelítésre, amely a nemek közötti 
egyenlőség integrált megközelítését 
gyakorlattá – azaz pozitív fellépésekké, 
valamint világos és kötelező 
célkitűzésekké és intézkedésekké – teszi;

Or. en

Módosítás 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza és elegedettségét fejezi 
ki amiatt, hogy az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját az alapszerződésekkel 
egyenrangú jogértékű aktusnak ismerték 
el (az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikke), ami lehetővé teszi az Európai Unió 
számára olyan intézkedések fenntartását 
vay elfogadását, amelyek különleges 
kedvezményeket írnak elő az alulképviselt 
nem javára, és nagyobb védelmet 
biztosítanak az anyaságnak, különösen 
munkajogi téren (a charta 23., 33. és 34. 
cikke);

Or. fr

Módosítás 5
Urszula Krupa

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli az EU működéséről szóló 
szerződés 8. cikkéről szóló 19. 
nyilatkozatot, és felhívja a tagállamokat a 
megfelelő rendelkezések meghozatalára 
annak érdekében, hogy megelőzzék és 
visszaszorítsák a családon belüli erőszak 
minden formáját, valamint hogy 
támogassák és védjék az áldozatokat.

7. üdvözli az EU működéséről szóló 
szerződés 8. cikkéről szóló 19. 
nyilatkozatot, és felhívja a tagállamokat a 
megfelelő rendelkezések meghozatalára 
annak érdekében, hogy megelőzzék és 
visszaszorítsák az erőszak minden 
formáját, valamint hogy támogassák és 
védjék az áldozatokat.

Or. en

Módosítás 6
Gabriela Crețu

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ♠üdvözli az EU működéséről szóló 
szerződés 8. cikkéről szóló 19. 
nyilatkozatot, és felhívja a tagállamokat a 
megfelelő rendelkezések meghozatalára 
annak érdekében, hogy megelőzzék és 
visszaszorítsák a családon belüli erőszak 
minden formáját, valamint hogy 
támogassák és védjék az áldozatokat.

7. üdvözli az EU működéséről szóló 
szerződés 8. cikkéről szóló 19. 
nyilatkozatot, és felhívja a tagállamokat a 
megfelelő rendelkezések meghozatalára 
annak érdekében, hogy megelőzzék és 
visszaszorítsák a családon belüli erőszak 
minden formáját, valamint hogy 
támogassák és védjék az áldozatokat, a nők 
és a férfiak közötti egyenlőség elvének a 
gyakorlatba való átültetése részeként.

Or. en
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