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Módosítás 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 
állandóan figyelembe kell venni a nők és 
férfiak közötti egyenlőség elvét, és egyenlő 
esélyeket kell biztosítani az Unió összes 
politikájában és fellépésében;

1. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 
állandóan figyelembe kell venni a nők és 
férfiak közötti egyenlőség elvét,
kiváltképpen az európai polgárok 
jogainak „kemény magjához” tartozó 
jogok – tudniillik a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog, a lakóhely 
szerinti tagállam helyhatósági 
választásain való aktív és passzív
választójog, a harmadik országbeli 
diplomáciai és konzuli védelemhez való 
jog, a petíció Európai Parlamenthez 
történő benyújtásának joga és az 
ombudsmanhoz fordulás joga –
előmozdításának keretében;

Or. fr

Módosítás 2
Roselyne Lefrançois

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség elvének elismerése és 
alkalmazása nélkül nem létezhet valódi 
európai polgárság;

Or. fr
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Módosítás 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság az uniós polgárságról szóló 
ötödik jelentésben újfent nem tért ki a 
nemek dimenziójára; megjegyzi, hogy 
ebből fakadóan nagyon nehéz átfogó 
nemekre vonatkozó értékelést, és a témára 
vonatkozó iránymutatást készíteni;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság az uniós polgárságról szóló 
ötödik jelentésben és a polgársághoz 
szorosan kapcsolódó területeken tett 
előrelépések számbavételekor újfent nem 
tért ki a nemek dimenziójára; megjegyzi, 
hogy ebből fakadóan nagyon nehéz átfogó 
nemekre vonatkozó értékelést, és a témára 
vonatkozó iránymutatást készíteni;

Or. fr

Módosítás 4
Roselyne Lefrançois

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szabad mozgáshoz 
és letelepedéshez való jognak óriási hatása 
van a családi életre, illetve a nők 
tanulmányokkal és szakmákkal kapcsolatos 
választásaira; ezért felkéri a Bizottságot, 
hogy vegye figyelembe a nők e téren 
felmerülő különleges igényeit;

4. hangsúlyozza, hogy a szabad mozgáshoz 
és letelepedéshez való jognak – amely 
teljes egészében az európai polgárságból 
fakad – óriási hatása van a családi életre, 
illetve a nők tanulmányokkal és 
szakmákkal kapcsolatos választásaira; ezért 
felkéri a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe a nők e téren felmerülő 
különleges igényeit;

Or. fr
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Módosítás 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a nők számára 
fontosak azok a 2004/38/EK irányelvvel 
hatályon kívül helyezett irányelvek, 
melyek az Unió azon állampolgárainak 
tartózkodási jogára vonatkoznak, akik 
felsőoktatási hallgatók, gazdasági 
szempontból nem aktívak vagy 
nyugdíjasok, megjegyzi továbbá, hogy 
fontos az ezekről a jogokról való 
tájékoztatás, és megállapítja, hogy a 
2004/38/EK irányelv adta lehetőségekről 
szóló, 19 nyelven megjelentetett 
tájékoztató esetében a 16 ezres 
példányszám igen csekély az Unió 
lakosainak számához képest;

Or. fr

Módosítás 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív a nők politikai életben, illetve a 
döntéshozatali eljárásokban történő 
szereplésének fokozására az európai 
integráció elmélyítése érdekében; ennek 
érdekében a nőknek részesülniük kell a 
tájékozottságot növelő kampányok 
előnyeiből, hogy teljes mértékben 
gyakorolhassák európai polgárságuk adta 
jogaikat, és aktívabbak lehessenek a 
politikai csoportokban;

5. felhív a nők politikai életben, illetve a 
döntéshozatali eljárásokban történő 
szereplésének fokozására az európai 
integráció elmélyítése érdekében; ennek 
érdekében a nőknek részesülniük kellene a 
tájékozottságot növelő kampányok 
előnyeiből, hogy teljes mértékben 
gyakorolhassák európai polgárságuk adta 
jogaikat, és aktívabbak lehessenek a 
politikai csoportokban, a politikai életben 
és a lakóhelyük szerinti ország alapszintű 
helyhatósági egységeinek 
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tevékenységében;

Or. fr

Módosítás 7
Roselyne Lefrançois

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy a politikai 
szerepvállalás a polgárság egyik legfőbb 
kifejezési eszköze, melyet a nők esetében 
olyan konkrét intézkedések révén lehetne 
elősegíteni, mint a gyermekgondozó 
intézmények megerősítése és javítása;

Or. fr

Módosítás 8
Roselyne Lefrançois

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot az uniós 
polgárságra vonatkozó tájékoztató 
programok megerősítésére, hogy alapos 
tájékoztatást adjanak a gyermekek, 
különösen a fiatal lányok és nők számára 
az oktatási intézményekben, illetve 
különösen a földrajzilag és társadalmilag 
hátrányos régiókban;

6. felhívja a Bizottságot az uniós 
polgárságra vonatkozó tájékoztató 
programok megerősítésére, hogy alapos 
tájékoztatást adjanak a gyermekek, 
különösen a fiatal lányok és nők számára 
az oktatási intézményekben, illetve 
különösen a földrajzilag és társadalmilag 
hátrányos helyzetű régiókban; kéri, hogy az 
európai polgárság előmozdítására 
irányuló fellépések különösen emeljék ki 
a nők és férfiak közötti egyenlőség elvét;

Or. fr



AM\759454HU.doc 7/7 PE418.027v01-00

HU

Módosítás 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri az európai polgárok harmadik 
országbeli konzuli védelmének fokozását, 
kiváltképpen életük, méltóságuk és 
sértetlenségük védelme érdekében;

Or. fr
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