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Módosítás 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri „A barcelonai folyamat: Unió a 
mediterrán térségéért” elnevezésű 
kezdeményezésben részt vevő összes 
államot, hogy ratifikálják a nőkkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről 
szóló egyezményt, valamint az ENSZ és a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet emberi 
jogokat érintő minden egyéb eszközét is;  

Or. es

Módosítás 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az „A 
barcelonai folyamat: Unió a mediterrán 
térségéért” című bizottsági közlemény nem 
szentel nagyobb figyelmet a nők 
helyzetének, és megerősíti, hogy a 
projekteknek a társadalmi kohézió 
előmozdítását is szolgálniuk kell, és 
mindig figyelembe kell venniük a férfiak 
és nők közötti esélyegyenlőség kérdését, 
illetve a nemek közötti egyenlőség 
alapelvét;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az „A 
barcelonai folyamat: Unió a mediterrán
térségéért” című bizottsági közlemény nem 
szentel nagyobb figyelmet a nők 
helyzetének, és megerősíti, hogy a 
projekteknek a földrajzi, gazdasági és 
társadalmi kohézió előmozdítását is 
szolgálniuk kell, és mindig figyelembe kell 
venniük a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség kérdését, illetve a nemek 
közötti egyenlőség alapelvét;

Or. fr
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Módosítás 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az EU 
tagországaiba bevándorló, nem közösségi 
államokból származó nők állampolgári 
jogainak elismerése alapvető fontosságú a 
Földközi-tenger déli partján fekvő 
országokból érkező nők jogainak 
hatékony védelme érdekében; 

Or. es

Módosítás 4
Urszula Krupa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a barcelonai folyamat összes 
résztvevőjét, hogy fordítsanak különös 
figyelmet az olyan projektek kialakítására 
és közfinanszírozására, melyek a nők 
életkörülményeinek javítását célozzák, 
különösen a szexuális és reproduktív 
egészség, az oktatás és a minőségi 
munkahelyek létrehozása terén, 
kifejezetten a nőkre vonatkozó jogok 
bevezetésével és olyan, a gyermekeket és 
időseket megcélzó támogató eszközök 
létrehozásával, amelyek elősegítik a nők 
társadalmi beilleszkedését; 

4. felhívja a barcelonai folyamat összes 
résztvevőjét, hogy fordítsanak különös 
figyelmet az olyan projektek kialakítására 
és közfinanszírozására, melyek a nők 
életkörülményeinek javítását célozzák, 
különösen a szexuális és reproduktív 
egészség, az oktatás és a minőségi 
munkahelyek létrehozása terén, 
kifejezetten a nőkre vonatkozó jogok 
bevezetésével és olyan, a gyermekeket és 
időseket megcélzó támogató eszközök 
létrehozásával, amelyek elősegítik a nők 
társadalmi beilleszkedését; hangsúlyozza, 
hogy támogatni kell azokat a nőket, akik 
vállalják, hogy egyedül gondoskodnak 
gyermekekről és idősekről;

Or. pl
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Módosítás 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a barcelonai folyamat összes 
résztvevőjét, hogy fordítsanak különös 
figyelmet az olyan projektek kialakítására 
és közfinanszírozására, melyek a nők 
életkörülményeinek javítását célozzák, 
különösen a szexuális és reproduktív 
egészség, az oktatás és a minőségi 
munkahelyek létrehozása terén, 
kifejezetten a nőkre vonatkozó jogok 
bevezetésével és olyan, a gyermekeket és 
időseket megcélzó támogató eszközök 
létrehozásával, amelyek elősegítik a nők
társadalmi beilleszkedését;

4. felhívja a barcelonai folyamat összes 
résztvevőjét, hogy fordítsanak különös 
figyelmet az olyan projektek kialakítására 
és közfinanszírozására, melyek a nők 
életkörülményeinek javítását célozzák, 
különösen az egészséghez kapcsolódó 
problémák, az oktatás, a képzés és jó 
minőségű munkahelyekhez való 
hozzáférés terén, kifejezetten a nőkre 
vonatkozó jogok bevezetésével és 
kiegészítve olyan, a gyermekeket és 
időseket megcélzó támogató eszközök 
létrehozásával, amelyek elősegítik az 
összes nő, és különösen a szigeti és 
hátrányos helyzetű régiókból származók
társadalmi beilleszkedését;

Or. fr

Módosítás 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az oktatási 
rendszer valamennyi szintjén elő kell 
mozdítani a nők részvételét, mivel a 
munkaerő megfelelő képzettsége a nők és 
férfiak közötti különbségek csökkentése 
mellett jelentős hatással van az egész 
gazdaság versenyképességére és a 
társadalmi kohézióra; 

Or. es
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Módosítás 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a tagállamokat és a barcelonai 
folyamatban részt vevő mediterrán 
partnerországokat, hogy pozitív 
intézkedések bevezetésével támogassák az 
esélyegyenlőséget és a megkülönböztetés 
elleni küzdelmet, különös figyelmet 
fordítva a munka, a család és az oktatás 
területére a nők elleni erőszak és az 
emberkereskedelem visszaszorítása, 
valamint a nők társadalomban betöltött 
szerepének megbecsülése és előmozdítása 
érdekében.

5. felkéri a tagállamokat és a barcelonai 
folyamatban részt vevő mediterrán 
partnerországokat, hogy pozitív 
intézkedések bevezetésével támogassák az 
esélyegyenlőséget és a megkülönböztetés 
elleni küzdelmet, különös figyelmet 
fordítva a munka, a család és az oktatás 
területére, a nők elleni erőszak és az 
emberkereskedelem visszaszorítása, 
valamint a nők társadalomban betöltött 
szerepének megbecsülése és előmozdítása 
érdekében, különösen azáltal, hogy 
biztosítják a felelősségteljes beosztásokhoz 
való hozzáférésüket és a döntéshozatalban 
való részvételüket.

Or. fr

Módosítás 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy a nők 
munkaerőpiacon való részvételének 
ösztönzéséhez az euromediterrán 
térségben olyan infrastruktúra- és a 
szolgáltatásfejlesztésre van szükség, amely 
révén a nők nem csupán hozzáférnek a 
munkaerőpiachoz, hanem ott is tudnak 
maradni;  

Or. es
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Módosítás 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a civil társadalom 
fejlődése és a nők aktív részvételének 
előmozdítása érdekében a mediterrán 
országokban elengedhetetlen a nőket 
tömörítő szervezetek közötti kapcsolatok 
szorosabbra fűzése;

Or. es
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