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Módosítás 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel a szakmai, a családi és a 
magánélet összeegyeztetéséről szóló 2004. 
március 9-i állásfoglalására1,

Or. fr

Módosítás 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 b bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel az Európai Unióban a fiatal 
nők számára a családi élet és a 
tanulmányi időszak összeegyeztetését 
lehetővé tevő intézkedések bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keretről szóló 
2007. június 19-i állásfoglalására2,

Or. fr

Módosítás 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 c bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel a börtönben lévő nők 

                                               
1 HL C 102. E, 2004.4.28., 492. o.
2 P6_TA(2007)0265.
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különleges helyzetéről és a szülők 
bebörtönzésének a társadalmi és a családi 
életre gyakorolt hatásáról szóló 
állásfoglalására1,

Or. fr

Módosítás 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a nők és férfiak közötti 
egyenlőség az EU alapvető joga és 
alapelve, amelyet az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés és az Európai Unió 
alapjogi chartája is elismer; mivel a 
területen elért jelentős előrelépések 
ellenére számos egyenlőtlenség marad a 
nők és férfiak között,

A. mivel a nők és férfiak közötti 
egyenlőség az EU alapvető joga és 
alapelve, amelyet az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés és az Európai Unió 
alapjogi chartája is elismer; mivel a 
területen elért jelentős előrelépések 
ellenére egyenlőtlenségek maradnak a nők 
és férfiak között,

Or. fr

Módosítás 5
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel a nők elleni erőszak a nők és 
férfiak közötti egyenlőség egyik fő 
akadálya és egyben a legelterjedtebb 
emberi jogi jogsértés, amely nem ismer 
földrajzi, gazdasági vagy társadalmi 
határokat; mivel riasztó az erőszak 
áldozatává vált nők száma,

B. mivel a nők elleni erőszak a nők és 
férfiak közötti egyenlőség egyik fő 
akadálya és egyben az egyik
legelterjedtebb emberi jogi jogsértés, 
amely nem ismer földrajzi, gazdasági vagy 
társadalmi határokat; mivel riasztó az 
erőszak áldozatává vált nők száma,

                                                                                                                                                  
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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Módosítás 6
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel a nők elleni erőszak a nők és 
férfiak közötti egyenlőség egyik fő 
akadálya és egyben a legelterjedtebb 
emberi jogi jogsértés, amely nem ismer 
földrajzi, gazdasági vagy társadalmi 
határokat; mivel riasztó az erőszak 
áldozatává vált nők száma,

B. mivel a nők elleni erőszak a nők és 
férfiak közötti egyenlőség főbb 
akadályainak egyike és egyben a 
legelterjedtebb emberi jogi jogsértés, 
amely nem ismer földrajzi, gazdasági vagy 
társadalmi határokat; mivel riasztó az 
erőszak áldozatává vált nők száma,

Or. pl

Módosítás 7
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel a „nők elleni erőszak” 
kifejezés mindazokat a női nemmel 
szemben alkalmazott, testi, szexuális vagy
lelki sérülést vagy szenvedést okozó, illetve
arra alkalmas erőszakos cselekményeket 
magában foglalja, beleértve az ilyen 
cselekményekkel való fenyegetést, a 
kényszerítést vagy a személyes szabadság 
megsértése – akár nyilvánosan, akár a 
magánéletben történik, 

Or. en
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Módosítás 8
Gabriela Creţu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel a nőkkel szemben prostitúció 
céljából folytatott emberkereskedelem a
nők jogainak és a jogszabályoknak 
elfogadhatatlan megsértését jelenti, 
tekintve, hogy a más bűnözési formákhoz 
szorosan kapcsolódó modern 
rabszolgaságról van szó, amely 
nagymértékben gátolja a nemek közötti 
egyenlőség biztosítása érdekében tett 
erőfeszítéseket,

Or. en

Módosítás 9
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel a férfiak és a nők nem 
tekinthetőek egyszerűen a vállalkozások 
nyereségének, vagy a közigazgatás 
hatékonyságának növelésére szolgáló 
puszta eszközöknek; ennek folytán a nők 
és a férfiak esélyegyenlőségéért folytatott 
különböző politikáknak figyelembe kell 
venniük a férfiak és a nők különböző 
életszakaszainak eltérő megközelítését a 
két nem egymást kiegészítő jellege szerint, 
oly módon, hogy nem szabad büntetni 
azokat a nőket és férfiakat, akik 
gyermekeket vállalnak, és feladatukat 
felelősségteljesen látják el,

Or. fr
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Módosítás 10
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 B b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Bb. mivel a nők és a férfiak méltósága 
és felelőssége terén az egyenlőség 
kétségtelenül indokolja a nők felvételét a 
köz- és a magánszféra vezető pozícióiba;
emlékeztet arra, hogy a nők helyzetének 
tényleges előmozdításához szükség van az 
anyai és a családban betöltött szerepük
elismerésére a köz- és magánszféra más 
munkakörei, illetve a többi szakma
mellett; mivel ezeket a munkaköröket és 
szakmákat össze kell kapcsolni ahhoz, 
hogy az európai társadalmi és kulturális 
fejlődés ténylegesen és teljesen humánus 
módon valósuljon meg,

Or. fr

Módosítás 11
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 B c preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Bc. mivel a munkaerőpiacon a 
rugalmas vállalkozói politika 
előmozdítása nem követheti elsősorban a 
vállalkozások és a közigazgatás igényeit, 
hanem mindenekelőtt figyelembe kell 
vennie a férfiak és nők számára családi 
kötelezettségeik felelősségteljes 
teljesítéséhez szükséges időt,

Or. fr
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Módosítás 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel a nők munkaerő-piaci 
részvételét nagyrészt, és egyre növekvő 
mértékben még mindig a részmunkaidős 
munkavégzés jellemzi (2007-ben 
Hollandiában 74,9 %, az EU-27 
tagállamaiban 31,4 %, míg a férfiaknál ez 
az arány csupán 7,8 %),

Or. en

Módosítás 13
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel nem szűnik a nemek szerinti 
ágazati és munkahelyi szegregáció, sőt 
bizonyos országokban növekszik,

törölve

Or. pl

Módosítás 14
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel nem szűnik a nemek szerinti
ágazati és munkahelyi szegregáció, sőt 

E. mivel nem szűnik a nők és a férfiak 
közötti ágazati és munkahelyi szegregáció, 
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bizonyos országokban növekszik, sőt bizonyos országokban növekszik,

Or. en

Módosítás 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a nők döntéshozatali 
folyamatokban való részvétele a nemek 
közötti egyenlőség döntő mutatója; mivel a 
vállalatokban a női vezetők jelenléte 
állandó szinten van, a női politikusok 
száma pedig csak nagyon lassan nő,

F. mivel a nők döntéshozatali 
folyamatokban való részvétele a nemek 
közötti egyenlőség döntő mutatója; mivel a 
vállalatokban és az egyetemeken a női 
vezetők jelenléte továbbra is alacsony 
szintű, a női politikusok és kutatók száma 
pedig csak nagyon lassan nő,

Or. fr

Módosítás 16
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 H preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel a növekedés serkentésére és a 
szociális piacgazdaság előmozdítására 
irányuló lisszaboni célok csak akkor 
teljesíthetők, ha teljes mértékben 
kiaknázzák a nők munkaerő-piaci 
potenciálját,

H. mivel a növekedés serkentésére és a 
szociális piacgazdaság előmozdítására 
irányuló lisszaboni célok csak akkor 
teljesíthetők, ha teljes mértékben 
kiaknázzák a nők munkaerő-piaci 
potenciálját és hivatalosan elismerik 
különleges képességeiket a generációk 
közötti szolidaritási hálózatok
működtetésére, a polgári 
szerepvállaláshoz és az új generációk 
humán kapacitásához szükséges 
oktatásra,
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Módosítás 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Állásfoglalásra irányuló indítvány
H a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ha. mivel fennáll a veszélye a 
„kényszerű” részmunkaidőnek, különösen 
a nők esetén, ami azt jelenti, hogy a 
megfizethető gyermekfelügyeleti rendszer 
hiányában gyakran kényszerűségből 
döntenek e mellett,

Or. en

Módosítás 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel számos kihívás és nehézség 
jobban érinti a nőket, mint a férfiakat, 
nevezetesen a foglalkoztatás minősége, a 
részidős foglalkoztatás és a munkaerő-
kölcsönzés, a mezőgazdaságban a kisegítő
élettársak helyzete, valamint a szegénység 
magasabb kockázata,

I. mivel számos kihívás és nehézség 
jobban érinti a nőket, mint a férfiakat, 
nevezetesen a foglalkoztatás minősége, a 
részidős foglalkoztatás és a munkaerő-
kölcsönzés, a „kisegítő” élettársak helyzete
az olyan területeken, mint a 
mezőgazdaság, a halászat és a kis családi 
vállalkozások, a munkahelyi egészség és 
biztonság, az anyák védelme, valamint a 
szegénység magasabb kockázata,

Or. fr
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Módosítás 19
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I a preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ia. mivel mind a férfiak, mind a nők 
foglalkoztatása alacsonyabb a vidéki 
területeken; mivel emellett a nők nagy 
része sosem vállalt aktív szerepet a 
hivatalos munkaerőpiacon, és ezáltal 
munkakeresőként sem kerültek 
nyilvántartásba vételre, és nem 
szerepelnek a munkanélküliekről szóló 
statisztikákban sem, amely különleges 
anyagi és jogi problémákat okoz a szülési 
és betegszabadság, a nyugdíjjogosultság 
megszerzése, a szociális biztonsághoz való 
hozzáférés kérdésében, valamint válás 
esetén; mivel a vidéki területen nagyrészt 
hiányzik a minőségi munkalehetőség,

Or. en

Módosítás 20
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ja. mivel még mindig jelentős 
különbség van a nők és a férfiak helyzete 
között a szakmai környezet minőségéhez 
kapcsolódó egyéb dimenziókban, például 
a munka és a magánélet összeegyeztetése , 
a szakértelmet nem teljes mértékben 
kiaknázó munkaszervezési módok, illetve 
a munkahelyi egészség és biztonság terén; 
mivel a gyermeket nevelő nők 
foglalkoztatási rátája nem haladja meg a
62,4 %-ot, míg a férfiaké 91,4 %; mivel a 
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részmunkaidőben dolgozó munkavállalók 
76,5 %-a nő; mivel a nők gyakrabban 
írnak alá határozott időtartalmú 
munkaszerződéseket is (15,1 %, azaz egy 
százalékponttal többen, mint a férfiak); 
mivel a hosszú távú munkanélküliség 
továbbra is lényegesen gyakoribb a nőknél 
(4,5 %) mint a férfiaknál (3,5 %),

Or. en

Módosítás 21
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ja. mivel a nőket, különösen a 65 
évnél idősebbeket a férfiakhoz képest 
fokozottabb mértékben fenyegeti a 
szegénység veszélye (21%, ami 5 
százalékponttal meghaladja a férfiak 
arányát),

Or. en

Módosítás 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a szakmai, családi és 
magánélet összeegyeztethetősége továbbra 
is megoldatlan kérdés a nők és a férfiak 
számára is,

K. mivel a szakmai élet és a szakmai 
képzéssel töltött, valamint tanulmányi 
időszakok, illetve a családi és magánélet 
összeegyeztethetősége továbbra is 
megoldatlan kérdés a nők és a férfiak 
számára is,
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Or. fr

Módosítás 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel a szociális partnerek fontos 
szerepet játszanak a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos cselekvések 
meghatározásában európai, nemzeti, 
regionális, ágazati és vállalati szinten,

L. mivel a szociális partnerek fontos 
szerepet játszanak a férfiak és nők közötti
egyenlőséggel kapcsolatos cselekvések 
meghatározásában és hatékony 
megvalósításában európai, nemzeti, 
regionális, ágazati és vállalati szinten,

Or. fr

Módosítás 24
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel a szociális partnerek fontos 
szerepet játszanak a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos cselekvések 
meghatározásában európai, nemzeti, 
regionális, ágazati és vállalati szinten,

L. mivel a szociális partnerek fontos 
szerepet játszanak a férfiak és nők közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos cselekvések 
meghatározásában európai, nemzeti, 
regionális, ágazati és vállalati szinten,

Or. en

Módosítás 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 M preambulumbekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

M. mivel az apasági szabadságra való 
jogosultság lehetővé teszi, hogy az apák 
megosszák a felelősségi köröket, és ezzel 
előmozdítják a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget,

M. mivel a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdításának és 
megteremtésének elengedhetetlen feltétele 
a családi és háztartási feladatkörök 
férfiak és nők közötti megosztása, 
különösen a szülői és apasági szabadság 
kihasználása révén,

Or. fr

Módosítás 26
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

M. mivel az apasági szabadságra való 
jogosultság lehetővé teszi, hogy az apák 
megosszák a felelősségi köröket, és ezzel 
előmozdítják a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget,

M. mivel az apasági szabadságra való 
jogosultság lehetővé teszi, hogy az apák 
megosszák a felelősségi köröket, és ezzel 
előmozdítják a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget; mivel diszkriminatív, és  a 
nőket hátrányos helyzetbe kényszeríti a 
munkaerőpiacon az, hogy a szülési és 
tanulmányi szabadság nem számít bele a 
munkában töltött teljes időszakba;

Or. pl

Módosítás 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

N. mivel a gyermek- és idősgondozási 
szolgáltatásokhoz, valamint az egyéb 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 

N. mivel a gyermek- és idősgondozási 
szolgáltatásokhoz, valamint az egyéb 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
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hozzáférés létfontosságú a nők és férfiak 
egyenlő munkaerő-piaci részvétele 
szempontjából,

hozzáférés létfontosságú a nők és férfiak 
egyenlő munkaerő-piaci, illetve az 
oktatásban és a szakképzésben való
részvétele szempontjából,

Or. fr

Módosítás 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Bizottság jelentését, és 
megismétli uniós szinten a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
kettős természetét, azaz egyrészről a nők és 
férfiak közötti egyenlőség biztosítását
valamennyi politikai területen, másrészről 
pedig a nőkkel szembeni megkülönböztetés 
csökkentésére irányuló célzott 
intézkedéseket, ideértve a figyelemfelkeltő 
kampányokat, a bevált gyakorlatok 
cseréjét, a polgárokkal folytatott 
párbeszédet, valamint a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
kezdeményezéseit;

1. megjegyzi, hogy a nők 
foglalkoztatásának mennyiségi javulása 
nem járt a várt minőségi javulással, 
továbbá, hogy a Bizottság jelentése
megelégszik azzal, hogy megismétli uniós 
szinten a nemek közötti esélyegyenlőség 
általános érvényesítésének kettős 
természetét, azaz egyrészről a nők és 
férfiak közötti egyenlőség biztosítására 
törekszik valamennyi politikai területen, 
másrészről pedig a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés csökkentésére irányuló 
célzott intézkedésekre, ideértve a 
figyelemfelkeltő kampányokat, a bevált 
gyakorlatok cseréjét, a polgárokkal 
folytatott párbeszédet, valamint a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
kezdeményezéseit;

Or. fr

Módosítás 29
Anne Van Lancker

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Bizottság jelentését, és 
megismétli uniós szinten a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének kettős természetét, azaz 
egyrészről a nők és férfiak közötti 
egyenlőség biztosítását valamennyi 
politikai területen, másrészről pedig a 
nőkkel szembeni megkülönböztetés 
csökkentésére irányuló célzott 
intézkedéseket, ideértve a figyelemfelkeltő 
kampányokat, a bevált gyakorlatok 
cseréjét, a polgárokkal folytatott 
párbeszédet, valamint a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
kezdeményezéseit;

1. üdvözli a Bizottság jelentését, és 
megismétli uniós szinten a nemek közötti 
esélyegyenlőség politikájának kettős 
természetét, azaz egyrészről a nők és 
férfiak közötti egyenlőség biztosítását 
valamennyi politikai területen (a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének integrációja), másrészről 
pedig a nőkkel szembeni megkülönböztetés 
csökkentésére irányuló célzott 
intézkedéseket, ideértve a figyelemfelkeltő 
kampányokat, a bevált gyakorlatok 
cseréjét, a polgárokkal folytatott 
párbeszédet, valamint a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
kezdeményezéseit;

Or. nl

Módosítás 30
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Bizottság jelentését, és 
megismétli uniós szinten a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
kettős természetét, azaz egyrészről a nők és 
férfiak közötti egyenlőség biztosítását 
valamennyi politikai területen, másrészről 
pedig a nőkkel szembeni megkülönböztetés 
csökkentésére irányuló célzott 
intézkedéseket, ideértve a figyelemfelkeltő 
kampányokat, a bevált gyakorlatok 
cseréjét, a polgárokkal folytatott 
párbeszédet, valamint a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
kezdeményezéseit;

1. üdvözli a Bizottság jelentését, és 
megismétli uniós szinten a nők és a férfiak
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének kettős természetét, azaz 
egyrészről a nők és férfiak közötti 
egyenlőség biztosítását valamennyi 
politikai területen, másrészről pedig a 
nőkkel szembeni megkülönböztetés 
csökkentésére irányuló célzott 
intézkedéseket, ideértve a figyelemfelkeltő 
kampányokat, a bevált gyakorlatok 
cseréjét, a polgárokkal folytatott 
párbeszédet, valamint a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
kezdeményezéseit;
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Or. en

Módosítás 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. hangsúlyozza a nőkkel szembeni erőszak 
leküzdésének fontosságát a férfiak és nők 
közötti egyenlőség megvalósítása során, 
ezért összehangolt fellépésre szólítja fel a 
tagállamokat és a Bizottságot ezen a 
területen; sürgeti a Bizottságot, hogy 
mérlegelje a nőkkel szembeni erőszak 
leküzdésére irányuló új intézkedések
bevezetésének lehetőségét;

2. hangsúlyozza a nőkkel szembeni erőszak 
leküzdésének fontosságát a férfiak és nők 
közötti egyenlőség megvalósítása során, 
ezért összehangolt fellépésre szólítja fel a 
tagállamokat és a Bizottságot ezen a 
területen a nőkkel szembeni erőszak 
leküzdésére elfogadott intézkedések 
hatékonyságának javítása érdekében, és 
hogy szükség esetén mérlegelje új 
intézkedések bevezetésének lehetőségét;

Or. fr

Módosítás 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy teremtse meg a nőkkel szembeni 
mindenfajta erőszak – beleértve az 
emberkereskedelmet is – leküzdésének 
egyértelmű jogi alapját, és hozzon 
határozatot az emberkereskedelem elleni 
küzdelemre irányuló európai politika 
teljes közösségiesítéséről, valamint a 
vonatkozó bevándorlási és menekültügyi 
kérdésekről, közelebbről a nemi
hovatartozással összefüggő megtorlás és 
üldöztetés miatti menedékjogról;
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Módosítás 33
Gabriela Creţu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy közös erőfeszítéssel 
vegyék fel a harcot a szervezett bűnözéssel 
és a csempészhálózatokkal szemben, 
valamint közösen vezessenek be a 
prostitúció iránti kereslettel szemben új 
jogi, igazgatási, oktatási, szociális és
kulturális intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 34
Gabriela Creţu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2b. felszólítja a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul ratifikálják az Európa 
Tanács emberkereskedelem elleni 
fellépésről szóló egyezményét;

Or. en

Módosítás 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. úgy ítéli meg, hogy helyi, nemzeti és 
uniós szinten a nők döntéshozatalban való 
részvétele nem elégséges, ezért felkéri a 
Bizottságot, a tagállamokat és a politikai 
pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében 
vegyenek számításba határozott 
fellépéseket;

3. úgy ítéli meg, hogy helyi, nemzeti és 
uniós szinten a nők döntéshozatalban való 
részvétele nem reprezentatív, ezért felkéri 
a Bizottságot, a tagállamokat és a politikai 
pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében 
vegyenek számításba határozott 
fellépéseket, mint többek között a polgári 
szerepvállalást hirdető kampányok, 
valamint a politikai tevékenységeket 
népszerűsítő programok megszervezését;;

Or. fr

Módosítás 36
Anne Van Lancker

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. úgy ítéli meg, hogy helyi, nemzeti és 
uniós szinten a nők döntéshozatalban való 
részvétele nem elégséges, ezért felkéri a 
Bizottságot, a tagállamokat és a politikai 
pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében 
vegyenek számításba határozott 
fellépéseket;

3. úgy ítéli meg, hogy helyi, nemzeti és 
uniós szinten a nők döntéshozatalban való 
részvétele nem elégséges, ezért felkéri a 
Bizottságot, a tagállamokat és a politikai
pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében 
vegyenek számításba határozott 
fellépéseket; e tekintetben megjegyzi, hogy 
a választási kvóták alkalmazása pozitív 
hatással van a női képviseletre;

Or. nl

Módosítás 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
elmúlt néhány évben nem történt előrelépés 
a nemek közötti bérszakadék terén; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy értékeljék stratégiáikat és 
fellépéseiket ezen a területen, és állapítsák 
meg, hogy új intézkedések, illetve a 
meglévő intézkedések végrehajtásának új 
megközelítései javíthatják-e a helyzetet; 
hangsúlyozza, hogy összehangolt 
fellépésre van szükség, különösen az 
európai növekedési és munkahely-
teremtési stratégia új ciklusának 
összefüggésében és a rugalmas biztonság 
közös elveit illetően;

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
elmúlt néhány évben nem történt előrelépés 
a nemek közötti bérszakadék terén; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy értékeljék stratégiáikat és 
fellépéseiket ezen a területen, és szükség 
esetén a szociális partnerekkel 
együttműködve állapítsák meg a helyzet 
javítását szolgáló új intézkedéseket, illetve 
a meglévő intézkedések végrehajtásának új 
megközelítéseit; hangsúlyozza, hogy 
összehangolt fellépésre van szükség, 
különösen az európai növekedési és 
munkahely-teremtési stratégia új 
ciklusának összefüggésében és a rugalmas 
biztonság közös elveit illetően;

Or. fr

Módosítás 38
Anne Van Lancker

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
elmúlt néhány évben nem történt előrelépés 
a nemek közötti bérszakadék terén; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy értékeljék stratégiáikat és 
fellépéseiket ezen a területen, és állapítsák 
meg, hogy új intézkedések, illetve a 
meglévő intézkedések végrehajtásának új 
megközelítései javíthatják-e a helyzetet; 
hangsúlyozza, hogy összehangolt 
fellépésre van szükség, különösen az 
európai növekedési és munkahely-
teremtési stratégia új ciklusának 
összefüggésében és a rugalmas biztonság 
közös elveit illetően;

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
elmúlt néhány évben nem történt előrelépés 
a nemek közötti bérszakadék terén; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy értékeljék stratégiáikat és 
fellépéseiket ezen a területen, és állapítsák 
meg, hogy új intézkedések, illetve a 
meglévő intézkedések végrehajtásának új 
megközelítései javíthatják-e a helyzetet; 
ebben az összefüggésben támogatja az 
esélyegyenlőséggel foglalkozó tanácsadó
bizottságnak azt a javaslatát, amely szerint 
fokozni kell a fizetések ellenőrzésére és a 
bérszakadék megszüntetésére alkalmas 
cselekvési terv elkészítésére vonatkozó 
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munkáltatói kötelezettséget szabályozó 
európai jogalkotást; hangsúlyozza, hogy 
összehangolt fellépésre van szükség, 
különösen az európai növekedési és 
munkahely-teremtési stratégia új 
ciklusának összefüggésében és a rugalmas 
biztonság közös elveit illetően;

Or. nl

Módosítás 39
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
elmúlt néhány évben nem történt előrelépés 
a nemek közötti bérszakadék terén; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy értékeljék stratégiáikat és 
fellépéseiket ezen a területen, és állapítsák 
meg, hogy új intézkedések, illetve a 
meglévő intézkedések végrehajtásának új 
megközelítései javíthatják-e a helyzetet; 
hangsúlyozza, hogy összehangolt 
fellépésre van szükség, különösen az 
európai növekedési és munkahely-
teremtési stratégia új ciklusának 
összefüggésében és a rugalmas biztonság 
közös elveit illetően; 

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
elmúlt néhány évben nem történt előrelépés 
a nemek közötti bérszakadék terén; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy értékeljék stratégiáikat és 
fellépéseiket ezen a területen, és állapítsák 
meg, hogy új intézkedések, illetve a 
meglévő intézkedések végrehajtásának új 
megközelítései javíthatják-e a helyzetet; 
hangsúlyozza, hogy összehangolt 
fellépésre van szükség, különösen az 
európai növekedési és munkahely-
teremtési stratégia új ciklusának 
összefüggésében és a rugalmas biztonság 
közös elveit illetően; 

a módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti

Or. en

Módosítás 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5a. aggodalmának ad hangot a nők 
hátrányos munkaerő-piaci helyzete miatt,
amely azt is jelenti, hogy kevesebb egyéni 
jogot gyakorolhatnak a nyugdíj és más 
szociális juttatások vonatkozásában, 
különösen azokban a rendszerekben, ahol 
ezek a jogok nagymértékben függenek az 
érdekelt hozzájárulásaitól vagy a 
foglalkozásból származó jövedelmétől;

Or. en

Módosítás 41
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5a. felkéri a közösségi intézményeket és a 
tagállamokat, hogy február 22. napját 
nyilvánítsák az egyenlő munkabér 
napjának;

Or. es

Módosítás 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. aggodalmának ad hangot egyrészről 
amiatt, hogy tartósan nincs összhangban a 
nők és férfiak oktatási szintje, másrészről 
pedig a munkaerő-piaci helyzet miatt, ahol 
a nők a férfiakhoz képest alacsonyabb 
béreket kapnak, és szakmai előmenetelük 

6. aggodalmának ad hangot egyrészről 
amiatt, hogy tartósan nincs összhangban a 
nők és férfiak oktatási szintje, másrészről 
pedig a munkaerő-piaci helyzet miatt, ahol 
a nők a férfiakhoz képest alacsonyabb 
béreket kapnak, munkájuk 



AM\726737HU.doc 23/38 PE407.723v01-00

Külső fordítás

HU

is lassabb, miközben a nők teljesítménye az 
oktatásban jobb, mint a férfiaké; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tárják 
fel az okokat, és találjanak megoldást a 
helyzetre;

bizonytalanabb, és szakmai előmenetelük 
is lassabb, miközben a nők teljesítménye az 
oktatásban jobb, mint a férfiaké; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tárják 
fel az okokat, és találjanak megoldást a 
helyzetre;

Or. fr

Módosítás 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket az 
oktatásban, foglalkoztatásban és a 
médiában megjelenő sztereotípiák kezelése 
érdekében, és hangsúlyozzák a férfiaknak 
az egyenlőség előmozdításában betöltött 
szerepét;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket az 
oktatásban, a foglalkoztatás minden 
szintjén és területén a sztereotípiák 
kezelése érdekében, keltsék fel a média, a 
civil társadalom és a szociális partnerek 
érdeklődését ezen erőfeszítések iránt, és 
működjenek együtt velük, valamint
hangsúlyozzák a férfiaknak az egyenlőség 
előmozdításában betöltött szerepét;

Or. fr

Módosítás 44
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket az 
oktatásban, foglalkoztatásban és a 
médiában megjelenő sztereotípiák kezelése
érdekében, és hangsúlyozzák a férfiaknak 

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket az 
oktatásban, foglalkoztatásban és a 
médiában megjelenő helytelen gyakorlattal 
szembeni fellépés érdekében, és 
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az egyenlőség előmozdításában betöltött 
szerepét;

hangsúlyozzák a férfiaknak az egyenlőség 
előmozdításában betöltött szerepét;

Or. pl

Módosítás 45
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. megjegyzi annak fontosságát, hogy a 
nők rendelkezzenek szexuális és 
reproduktív jogaikkal a nők szerepének 
erősítése keretében; ezért támogatja 
azokat az intézkedéseket és fellépéseket, 
amelyek a nők szexuális és reproduktív 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítására irányulnak, és 
jobban tájékoztatják őket jogaikról és a 
rendelkezésre álló szolgáltatásokról;

törölve

Or. fr

Módosítás 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. megjegyzi annak fontosságát, hogy a 
nők rendelkezzenek szexuális és 
reproduktív jogaikkal a nők szerepének 
erősítése keretében; ezért támogatja 
azokat az intézkedéseket és fellépéseket, 
amelyek a nők szexuális és reproduktív 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének javítására irányulnak, és 
jobban tájékoztatják őket jogaikról és a 

8. megjegyzi annak fontosságát, hogy a 
nők egyenlő mértékben hozzáférjenek az
egészségügyi szolgáltatásokhoz, az 
anyaság magasszintű munkahelyi 
védelméhez, valamint a jogaikra és a 
rendelkezésre álló szolgáltatásokra,
továbbá azok érvényesítésének módjaira 
vonatkozó információkhoz;
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rendelkezésre álló szolgáltatásokról;

Or. fr

Módosítás 47
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. megjegyzi annak fontosságát, hogy a 
nők rendelkezzenek szexuális és 
reproduktív jogaikkal a nők szerepének 
erősítése keretében; ezért támogatja azokat 
az intézkedéseket és fellépéseket, amelyek 
a nők szexuális és reproduktív
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítására irányulnak, és 
jobban tájékoztatják őket jogaikról és a 
rendelkezésre álló szolgáltatásokról;

8. megjegyzi annak fontosságát, hogy a 
nők rendelkezzenek az egészségükkel 
kapcsolatos jogaikkal; ezért támogatja 
azokat az intézkedéseket és fellépéseket, 
amelyek a nők egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítására irányulnak;

Or. pl

Módosítás 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8a. felkéri a tagállamokat, hogy az 
támogassák a Bizottságot a tagállami 
intézkedések végrehajtásának 
ellenőrzésében, annak felmérése céljából, 
hogy tiszteletben tartják-e az egyenlőség 
alapelvét különösen a törvényes jogok, 
valamint a nyugdíj- és a szociális 
biztonsági rendszer tekintetében;

Or. fr
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Módosítás 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak további 
intézkedéseket a nők munkaerő-piacra való 
belépésének és munkaerő-piaci 
részvételének, valamint a nők 
foglalkoztatása minőségének javítása 
érdekében, különösen az élethosszig tartó 
tanulás e célból kidolgozott programjain 
keresztül; sürgeti a Bizottságot, hogy 
ennek megvalósítása érdekében használja 
fel az európai strukturális alapokat;

9. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak további 
intézkedéseket a nők munkaerő-piacra való 
belépésének és munkaerő-piaci 
részvételének, különösen az olyan 
alulreprezentált területeken, mint a 
csúcstechnológiai, a kutatási,a 
tudományos és a mérnöki iparág, valamint 
a nők foglalkoztatása minőségének javítása 
érdekében, különösen az élethosszig tartó 
tanulás és képzés töbszintű programjain 
keresztül; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ennek megvalósítása 
érdekében használja fel az európai 
strukturális alapokat;

Or. fr

Módosítás 50
Esther De Lange

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a 
kisegítő élettársak helyzetére a 
mezőgazdaságban, mind a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából, mind pedig 
annak a ténynek a figyelembevételével, 
hogy a nők a férfiakhoz képest 
kiszolgáltatottabb helyzetben vannak;

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a 
kisegítő élettársak helyzetére a 
mezőgazdaságban, valamint a vidéki 
térségek kis-és középvállalkozásaiban;
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Or. en

Módosítás 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a 
kisegítő élettársak helyzetére a
mezőgazdaságban, mind a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából, mind pedig 
annak a ténynek a figyelembevételével, 
hogy a nők a férfiakhoz képest 
kiszolgáltatottabb helyzetben vannak; 

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a 
kisegítő élettársak helyzetére, az olyan 
területeken mint a mezőgazdaság, a 
halászat, vagy a kis családi vállalkozások,
mind a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából, mind pedig annak a 
ténynek a figyelembevételével, hogy a nők 
a férfiakhoz képest kiszolgáltatottabb 
helyzetben vannak;

Or. fr

Módosítás 52
Anne Van Lancker

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a 
kisegítő élettársak helyzetére a 
mezőgazdaságban, mind a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából, mind pedig 
annak a ténynek a figyelembevételével, 
hogy a nők a férfiakhoz képest 
kiszolgáltatottabb helyzetben vannak;

10. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a 
kisegítő élettársak helyzetére a 
mezőgazdaságban, mind a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából, mind pedig 
annak a ténynek a figyelembevételével, 
hogy a nők a férfiakhoz képest 
kiszolgáltatottabb helyzetben vannak; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a közvetett 
diszkrimináció megszüntetése, az egyenlő 
bánásmódra irányuló tevőleges 
kötelezettség megteremtése és a kisegítő 
élettársak jogi helyezetének javítása 
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érdekében haladéktalanul módosítsa a 
valamely önálló vállalkozói tevékenységet, 
beleértve a mezőgazdasági tevékenységet
is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról, 
valamint az önálló vállalkozó nők 
terhességi és anyasági védelméről szóló 
86/613/EGK irányelvet 1; 

Or. nl

Módosítás 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzák ki a megosztott 
felelősségvállalás jogi konstrukcióját
annak biztosítása érdekében, hogy teljes 
körűen elismerjék a nők jogait az 
agrárszektorban, továbbá hogy biztosítsák
a szociális biztonság terén a megfelelő 
védelmet és munkájuk elismerését;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a kisegítő élettársak jogainak 
teljeskörű elismerését, továbbá a szociális 
biztonság terén a megfelelő védelmet, 
nyugdíjat és munkájuk elismerését;

Or. fr

Módosítás 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. bátorítja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a nők vállalkozói szellemét az 
ipari ágazatban, és nyújtsanak pénzügyi 

12. bátorítja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a nők vállalkozói szellemét az 
ipari ágazatban, és nyújtsanak pénzügyi 
támogatást és szakmai tanácsadást, 

                                               
1 HL L 359., 1986.12.19., 56-58. o.,  magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 330 – 332. o. 
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támogatást a nőknek a vállalatalapításához; valamint megfelelő képzést a nőknek a 
vállalatalapításához;

Or. fr

Módosítás 55
Esther De Lange

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
kísérjék különös figyelemmel az önálló 
tevékenységet folytató várandós nőket és 
anyákat érintő programokat; 

Or. en

Módosítás 56
Esther De Lange

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak külön 
figyelmet azon munkavállalók növekvő 
számára, akik formálisan önálló 
tevékenységet végeznek, azonban a 
valóságban a „gazdaságilag függő 
helyzetben lévő munkavállalók” közé 
tartoznak;

Or. en
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Módosítás 57
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12a. felhívja a tagállamokat, hogy fejezzék 
ki elismerésüket azon vállalkozások iránt, 
amelyek a bevált gyakorlat előnyben 
részesítésével támogatják a nők és férfiak 
közötti egyenlőséget, valamint a munka és 
a magánélet közötti egyensúly 
megteremtését;

Or. en

Módosítás 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak prioritást 
és fordítsanak különleges figyelmet a nők 
kiszolgáltatottabb csoportjaira, különös 
tekintettel a fogyatékkal élő nőkre, az 
eltartottakért felelős nőkre, az idősebb 
nőkre, a kisebbséghez tartozó és 
bevándorló nőkre, és dolgozzanak ki a 
szükségleteikre irányuló célzott 
intézkedéseket;

13. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak prioritást 
és fordítsanak különleges figyelmet a nők 
kiszolgáltatottabb csoportjaira, különös 
tekintettel a fogyatékkal élő nőkre, az 
eltartottakért felelős nőkre, az idősebb 
nőkre, a kisebbséghez tartozó és 
bevándorló, valamint a bebörtönzött
nőkre, és dolgozzanak ki a szükségleteikre 
irányuló célzott intézkedéseket;

Or. fr

Módosítás 59
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vezessék be és hajtsák 
végre azokat az előírt intézkedéseket, 
amelyek segítik a fogyatékkal élő nőket a 
társadalmi, szakmai, kulturális és politikai 
élet egyes területein való előrelépésben, 
hiszen ezekben számuk még mindig 
alulreprezentált;

Or. en

Módosítás 60
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a munkaerő-piacon a 
bevándorló nőket kétszeresen sújtó 
diszkrimináció leküzdése érdekében 
vezessenek be olyan alapvető 
intézkedéseket, továbbá teremtsék meg e
nők számára a munkaerő-piachoz történő 
hozzáférés valamint a munka és a 
magánélet kiegyensúlyozásának olyan
kedvező feltételeit, amelyek által elősegítik 
a bevándorló nők oktatáshoz és 
munkahelyekhez való hozzáférését, és 
biztosítják részükre a megfelelő szakmai 
képzéseket;

Or. en
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Módosítás 61
Anne Van Lancker

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. üdvözli a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti konzultációt, amelyek 
célja a hivatás és a családi és magánélet 
összeegyeztethetőségével kapcsolatos 
jogalkotási és nem jogalkotási 
keretrendszer javítása; várja a konzultáció 
elemzését és az arra épülő javaslatokat, 
különös tekintettel a szülési szabadsággal, 
a szülői szabadsággal, az apasági 
szabadsággal, az örökbefogadás után járó 
szabadsággal és a gondozásra szoruló 
családtag után járó szabadsággal 
kapcsolatos javaslatokra;

14. üdvözli a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti konzultációt, amelyek 
célja a hivatás és a családi és magánélet 
összeegyeztethetőségével kapcsolatos 
jogalkotási és nem jogalkotási 
keretrendszer javítása; várja a konzultáció 
elemzését és az arra épülő javaslatokat, 
különös tekintettel a szülési szabadsággal, 
a szülői szabadsággal, az apasági
szabadsággal, az örökbefogadás után járó 
szabadsággal és a gondozásra szoruló 
családtag után járó szabadsággal 
kapcsolatos javaslatokra; ezenkívül úgy 
véli, hogy az apasági szabadságra 
vonatkozó keretmegállapodás a következő 
kérdésekben jelenthet előrelépést: az 
apákat az apasági szabadság 
igénybevételére ösztönző intézkedések 
bevezetése, az apasági szabadságot 
igénybe vevő munkavállalók jogainak 
megerősítése, az apasági szabadságra, 
annak időtartamára, és járadékára 
vonatkozó szabályok rugalmasabbá tétele;

Or. nl

Módosítás 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. üdvözli a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti konzultációt, amelyek 
célja a hivatás és a családi és magánélet 

14. üdvözli a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti konzultációt, amelyek 
célja a hivatás és a családi és magánélet 
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összeegyeztethetőségével kapcsolatos 
jogalkotási és nem jogalkotási 
keretrendszer javítása; várja a konzultáció 
elemzését és az arra épülő javaslatokat, 
különös tekintettel a szülési szabadsággal, 
a szülői szabadsággal, az apasági 
szabadsággal, az örökbefogadás után járó 
szabadsággal és a gondozásra szoruló 
családtag után járó szabadsággal 
kapcsolatos javaslatokra;

összeegyeztethetőségével kapcsolatos 
jogalkotási és nem jogalkotási 
keretrendszer javítása; várja a konzultáció 
elemzését és az arra épülő javaslatokat, 
különös tekintettel a szülési szabadsággal, 
a szülői szabadsággal, az apasági 
szabadsággal, az örökbefogadás után járó 
szabadsággal és a gondozásra szoruló 
családtag, valamint az olyan közeli 
hozzátartozó után, mint amilyenek a 
nagyszülők, is járó szabadsággal, 
kapcsolatos javaslatokra;

Or. fr

Módosítás 63
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. üdvözli a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti konzultációt, amelyek 
célja a hivatás és a családi és magánélet 
összeegyeztethetőségével kapcsolatos 
jogalkotási és nem jogalkotási 
keretrendszer javítása; várja a konzultáció 
elemzését és az arra épülő javaslatokat, 
különös tekintettel a szülési szabadsággal, 
a szülői szabadsággal, az apasági 
szabadsággal, az örökbefogadás után járó 
szabadsággal és a gondozásra szoruló 
családtag után járó szabadsággal 
kapcsolatos javaslatokra;

14. üdvözli a Bizottság és a szociális 
partnerek közötti konzultációt, amelyek 
célja a hivatás és a családi és magánélet 
összeegyeztethetőségével kapcsolatos 
jogalkotási és nem jogalkotási 
keretrendszer javítása; várja a konzultáció 
elemzését és az arra épülő javaslatokat, 
különös tekintettel a szülési szabadsággal,
illetve ennek a munkában töltött teljes 
időszakba történő beszámításával, a szülői 
szabadsággal, az apasági szabadsággal, az 
örökbefogadás után járó szabadsággal és a 
gondozásra szoruló családtag után járó 
szabadsággal kapcsolatos javaslatokra;

Or. pl
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Módosítás 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14a. emlékeztet arra, hogy a szakmai és a 
családi élet összeegyeztetésére csak az 
egyének szabad választásának alapelve 
alapján, és a különböző életszakaszok
figyelembevételével kerülhet sor;

Or. fr

Módosítás 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. megjegyzi, hogy a munka, a magánélet 
és a családi élet összeegyeztethetősége a 
foglalkoztatás növelésének egyik kulcsa, és 
a felszólítja a Bizottságot, hogy gyűjtse 
össze és terjessze azokat a bevált 
gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik a
munka és a magánélet közötti tényleges 
egyensúlyt és a férfiak nagyobb fokú 
bevonását a családi életbe;

16. emlékeztet arra, hogy a munka, a 
magánélet és a családi élet 
összeegyeztethetősége a munkaerő-piaci 
részvétel növelésének és a foglalkoztatás 
minősége javításának egyik kulcsa, és a 
felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy gyűjtse össze, egyebek között a 
Európai szövetség a családokért keretében
és terjessze azokat a bevált gyakorlatokat, 
amelyek lehetővé teszik a szakmai képzési 
időszak egyes szintjei, a munka és a 
magánélet közötti tényleges egyensúlyt és 
a férfiak nagyobb fokú bevonását a családi 
életbe;

Or. fr
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Módosítás 66
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16a. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a férfiak 
részvételét a nemek közötti egyenlőség 
politikájának megvalósításában, 
különösen a munka és a magánélet 
összeegyeztetésének kérdésében;

Or. es

Módosítás 67
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. felkéri a tagállamokat és a regionális és 
helyi hatóságokat, hogy a barcelonai 
célkitűzésekkel összhangban javítsák a 
gyermekgondozási szolgáltatások és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásainak 
elérhetőségét, minőségét és 
hozzáférhetőségét, és biztosítsák, hogy e 
szolgáltatások elérhetősége 
összeegyeztethető a gyermekekért és 
eltartottakért felelős nők és férfiak teljes 
munkaidős időbeosztásával;

17. felkéri a tagállamokat és a regionális és 
helyi hatóságokat, hogy javítsák a 
gyermekgondozási szolgáltatások és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásainak 
elérhetőségét, minőségét és 
hozzáférhetőségét, és biztosítsák, hogy e 
szolgáltatások elérhetősége 
összeegyeztethető a gyermekekért és 
eltartottakért felelős nők és férfiak teljes 
munkaidős időbeosztásával;

Or. pl

Módosítás 68
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki képzési és 
végrehajtási eszközöket, amelyek 
segítségével valamennyi érdekelt fél képes 
beépíteni a nemek közötti egyenlőség
szempontjait megfelelő illetékességi 
körébe, beleértve a politikák által a nőkre 
és a férfiakra gyakorolt egyedi hatások 
értékelését;

20. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki képzési és 
végrehajtási eszközöket, amelyek 
segítségével valamennyi érdekelt fél képes 
beépíteni a nők és férfiak 
esélyegyenlőségén alapuló szempontokat
megfelelő illetékességi körébe, beleértve a 
politikák által a nőkre és a férfiakra 
gyakorolt egyedi hatások értékelését;

Or. en

Módosítás 69
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. sürgeti a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy 
biztosítsák a meglévő eszközök hatékony 
alkalmazását, mint amilyen a Bizottság 
által készített kézikönyv a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
foglalkoztatáspolitikai érvényesítéséről;

21. sürgeti a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy 
biztosítsák a meglévő eszközök hatékony 
alkalmazását, mint amilyen a Bizottság 
által készített kézikönyv a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
foglalkoztatáspolitikai érvényesítéséről; 

a módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti

Or. en

Módosítás 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a közösségi programokat 
nemzeti, regionális és helyi szinten 
végrehajtó köztisztviselők képzésében a 
nők és férfiak közötti egyenlőség 
szempontjának figyelembevételét;

Or. fr

Módosítás 71
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21a. kiemeli a mennyiségi és minőségi 
mutatók, valamint a megbízható, 
összehasonlítható és szükség esetén 
rendelkezésre álló, nemek szerinti 
statisztikai adatok szükségességét,
amelyek által biztosítható a politikák 
megvalósítása és megfelelő ellenőrzése; 

Or. en

Módosítás 72
Urszula Krupa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. üdvözli a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének létrehozását és az 
igazgatási tanács tagjainak kinevezését, 
amely egy döntéshozatali szervvel ruházta 
fel az intézetet; ugyanakkor 
aggodalmának ad hangot az intézet 

törölve
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igazgatójának felvétele terén mutatkozó 
késlekedés miatt, és sürgeti a Bizottságot a 
helyzet orvoslására;

Or. pl

Módosítás 73
Iratxe García Pérez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetével közösen a csatlakozó és a 
tagjelölt országokból származó adatokat 
és statisztikákat foglalja bele a nemek 
közötti egyenlőségről szóló következő éves 
jelentésekbe;

Or. en
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