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Módosítás 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy bár a nemek közötti 
egyenlőség külkapcsolatok terén történő 
általános érvényesítésének egyaránt 
léteznek kvantitatív és kvalitatív 
dimenziói, ami szükségessé teszi, hogy ne 
csak a személyzeti létszámot és a jelenléti 
íveket vizsgáljuk, hanem arra is 
összpontosítsunk, hogy a nemek közötti 
egyenlőség elve hogyan járulhat hozzá az 
uniós politikák és missziók
eredményességéhez és sikeréhez;

Or. en

Módosítás 2
Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Tanácsot, hogy nevezzen ki 
európai nőjogi követet, aki megerősítheti 
az EU kötelezettségvállalását arra 
vonatkozóan, hogy a nők a kül- és a 
fejlesztési politikában fokozottabb 
szerephez jussanak;

Or. en

Módosítás 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy míg az EBVP működése 
tekintetében áttörést jelent a nemi 
kérdésekkel foglalkozó tanácsadók 
kinevezése, a fő kihívást továbbra is egy 
konkrét uniós nemi politika hiánya 
jelenti, különösen ideértve egy, a 
biztonsági szempontok kezelésére 
kialakított politikát; továbbá a nemek 
megértése és a nemekkel kapcsolatos 
tudatosság hiánya, és/vagy a nemi kérdés 
fontosságának felismerésére irányuló 
szándék hiánya, valamint a nemi kérdések 
előzetes figyelembe vételének hiánya;

Or. en

Módosítás 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a nemi erőszakot
és a szexuális erőszakot háborús 
fegyverként alkalmazzák; hangsúlyozza, 
hogy ezeket háborús bűnökként, valamint 
az emberiség ellen elkövetett
bűncselekményekként kellene büntetni; 
több támogatási programra hív fel az 
áldozatok számára;

Or. en

Módosítás 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli, hogy szinte valamennyi 
EBVP-misszióhoz kineveztek egy nemi 
kérdésekkel foglalkozó tanácsadót, a 
Tanács 2006. novemberi 
következtetéseivel1 összhangban; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 
EBVP-missziók finanszírozásából 
hiányzó, nemi tevékenységekkel 
kapcsolatos költségvetési tételek miatt 
munkájuk veszélybe kerülhet; felhív 
megfelelő pénzügyi források biztosítására, 
valamint e tekintetben teljes munkaidős 
alkalmazottak kinevezésére, és rámutat, 
hogy a nemi kérdéseket minden utasítási 
szinten érvényesíteni kell, mind
Brüsszelben, mind pedig a műveleti 
színtereken;

Or. en

Módosítás 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy jelenleg komoly
törekvések irányulnak arra, hogy az 
EBVP biztonsági és védelmi kultúrájában 
egy nemek szempontjából érzékeny 
megközelítést érvényesítsenek, ideértve a 
nemek közötti egyenlőség EBVP-ben 
történő általános érvényesítése kvantitatív 
dimenziójának kialakítását is (kérdőívek, 
jelenléti ívek útján, az EBVP-
műveletekben részt vevő férfiak és nők 
számának megállapításával stb.); 
hangsúlyozza ugyanakkor egy kvalitatív 

                                               
1 Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa KÖVETKEZTETÉSEI az Európai Tanács titkárságának 
válságkezelés során a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséről 
szóló dokumentumáról (14884/1/06 Rev1). www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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koncepcionális keret kialakításának 
szükségességét, amely elősegíti az EBVP-
missziók bevetése szocioökonómiai 
hátterének (azaz a konfliktus sújtotta 
övezetek), valamint a nemekkel 
kapcsolatos szempontoknak a megértését
a műveletek / programok végrehajtása 
során;

Or. en

Módosítás 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megállapítja, hogy jelenleg csak két nő 
van az EU Javier Solana 
főtitkár/főképviselő által kinevezett 16 
képviselője és követe között; emlékeztet a 
Tanács azon kötelezettségvállalására, 
hogy javítani kell a nemek közötti 
egyensúlyt az EBVP műveleteiben, 
felsővezetői szinten is, és felhívja a 
tagállamokat, hogy nevezzenek ki több női 
jelöltet a soron következő KKBP/EBVP-
feladatokhoz, különösen ideértve az EU 
különleges képviselőjének és 
misszióvezetőjének posztját;

Or. en

Módosítás 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza az EU misszióiból 
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levonható tanulságok jelentőségét, 
nevezetesen azt, hogy a nemek közötti 
egyenlőség elvét érvényesíteni kell a már 
tényfeltáró szakaszban lévő műveletekben, 
és azt világos, konkrét és gyakorlati
formában kell prezentálni; hogy a 
nemekkel kapcsolatos képzésnek meg kell 
előznie a személyzet bevetését, valamint
hogy a lehető leghamarabb nemi 
kérdésekkel foglalkozó fókuszpontokat 
kell kiválasztani és kijelölni
meghatározott kritériumok alapján; 
hangsúlyozza továbbá a nemi kérdésekkel 
kapcsolatos időszakos jelentéstétel 
fontosságát annak érdekében, hogy a 
nemi szempontokat érvényesítő missziók 
előrehaladása ellenőrizhető, a műveleti 
területen pedig a nemekkel kapcsolatos 
helyzet értékelhető legyen;

Or. en

Módosítás 9
Maria Petre

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megelégedettségét fejezi ki, hogy az 
országos és regionális stratégiai 
dokumentumok, valamint a nemzeti 
indikatív programok rendszeresen 
hivatkoznak a nemek közötti 
esélyegyenlőségre és a nők jogaira; rámutat 
annak szükségességére, hogy a 
konfliktusban és béketeremtésben 
résztvevő nőkre vonatkozó átfogó 
megközelítés beépüljön a programozásba, 
és felkéri a Bizottságot, hogy a 
fejlesztésben való együttműködés 
érdekében nyújtott támogatása ágazati 
területein – mint például igazságügy, 
kormányzás, egészségügy és oktatás –
belül érvényesítse a nemi dimenziót;

4. megelégedettségét fejezi ki, hogy az 
országos és regionális stratégiai 
dokumentumok, valamint a nemzeti 
indikatív programok rendszeresen 
hivatkoznak a nemek közötti 
esélyegyenlőségre és a nők jogaira; rámutat 
annak szükségességére, hogy a konfliktus
sújtotta területeken élő és béketeremtésben 
részt vevő nőkre vonatkozó átfogó 
megközelítés beépüljön a programozásba, 
és felkéri a Bizottságot, hogy a 
fejlesztésben való együttműködés 
érdekében nyújtott támogatása ágazati 
területein – mint például igazságügy, 
kormányzás, egészségügy és oktatás –
belül érvényesítse a nemi dimenziót;
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Or. ro

Módosítás 10
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megelégedettségét fejezi ki, hogy az 
országos és regionális stratégiai 
dokumentumok, valamint a nemzeti
indikatív programok rendszeresen 
hivatkoznak a nemek közötti 
esélyegyenlőségre és a nők jogaira; rámutat 
annak szükségességére, hogy a 
konfliktusban és béketeremtésben 
résztvevő nőkre vonatkozó átfogó 
megközelítés beépüljön a programozásba, 
és felkéri a Bizottságot, hogy a 
fejlesztésben való együttműködés 
érdekében nyújtott támogatása ágazati 
területein – mint például igazságügy, 
kormányzás, egészségügy és oktatás –
belül érvényesítse a nemi dimenziót;

4. megelégedettségét fejezi ki, hogy az 
országos és regionális stratégiai 
dokumentumok, valamint a nemzeti 
indikatív programok rendszeresen 
hivatkoznak a nemek közötti 
esélyegyenlőségre és a nők jogaira,
ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a nemek kérdését gyakran átfogó 
kérdésként emlegetik, anélkül, hogy 
egyedi intézkedésekről, meghatározott 
célokról és határidőkről vagy 
megállapított költségvetésről esne szó; 
rámutat annak szükségességére, hogy a 
konfliktusban és béketeremtésben 
résztvevő nőkre vonatkozó átfogó 
megközelítés beépüljön a programozásba, 
és felkéri a Bizottságot, hogy a 
fejlesztésben való együttműködés 
érdekében nyújtott támogatása ágazati 
területein – mint például igazságügy, 
kormányzás, egészségügy és oktatás –
belül érvényesítse a nemi dimenziót;

Or. en

Módosítás 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megelégedettségét fejezi ki, hogy az 
országos és regionális stratégiai 

4. megelégedettségét fejezi ki, hogy az 
országos és regionális stratégiai 
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dokumentumok, valamint a nemzeti 
indikatív programok rendszeresen 
hivatkoznak a nemek közötti 
esélyegyenlőségre és a nők jogaira; rámutat 
annak szükségességére, hogy a 
konfliktusban és béketeremtésben 
résztvevő nőkre vonatkozó átfogó 
megközelítés beépüljön a programozásba, 
és felkéri a Bizottságot, hogy a 
fejlesztésben való együttműködés 
érdekében nyújtott támogatása ágazati 
területein – mint például igazságügy, 
kormányzás, egészségügy és oktatás –
belül érvényesítse a nemi dimenziót;

dokumentumok, valamint a nemzeti 
indikatív programok rendszeresen 
hivatkoznak a nemek közötti 
esélyegyenlőségre és a nők jogaira; rámutat 
annak szükségességére, hogy a 
konfliktusban és béketeremtésben 
résztvevő nőkre vonatkozó átfogó 
megközelítés beépüljön a programozásba, 
és felkéri a Bizottságot, hogy a 
fejlesztésben való együttműködés 
érdekében nyújtott támogatása ágazati 
területein – mint például igazságügy, 
kormányzás, egészségügy és oktatás –
belül érvényesítse a nemi dimenziót; 
határozottan kéri, hogy a jövőbeli 
stratégiákba foglalják bele a nemekkel 
kapcsolatos egyedi tevékenységeket és 
célkitűzéseket;

Or. es

Módosítás 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. meggyőződése, hogy az EBVP-
missziók tervezése során figyelembe kell 
venni a helyi női szervezetek 
békefolyamatokba történő bevonását,
annak érdekében, hogy építeni lehessen 
arra az egyedi hozzájárulásra, amit ezek 
nyújthatnak, valamint hogy 
felismerhetővé váljanak a konfliktusok 
nőkre gyakorolt hatásai;

Or. en
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Módosítás 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a nemi megfontolásokat
érvényesítsék a béketeremtésben, a 
konfliktus-megelőzésben és -
megoldásban, a békefenntartási 
műveletekben, valamint a konfliktust 
követő helyreállításban és újjáépítésben, 
továbbá garantálják, hogy a nemek 
kérdését figyelembe veszik minden e
területtel kapcsolatos programban;

Or. en

Módosítás 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy jelenleg a kvóták 
nélkülözhetetlen eszközei a nemek közötti 
egyenlőség biztosításának a békével és a 
biztonsággal kapcsolatos missziókban, 
valamint a nemzeti és nemzetközi 
újjáépítési folyamatok keretében zajló
döntéshozatalban, annak érdekében, hogy
biztosítható legyen a nők politikai 
jelenléte a tárgyalóasztalnál; felhív arra, 
hogy a békefolyamat egészében részt vevő
személyek legalább 40%-a nő legyen, és ez 
az arány legyen irányadó a közvetítésre, a 
békefenntartásra, a béketeremtésre, a 
béke kiépítésére és a 
konfliktusmegelőzésre, ideértve az 
információs és megfigyelési feladatokat, 
valamint a béketárgyalásokat is;
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Or. en

Módosítás 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a nemi szempontok 
érvényesítésének jelentőségét a
szomszédsági és fejlesztési együttműködési 
politikákban, annak érdekében, hogy 
elérhető legyen a nemek közötti 
egyenlőség és a nők felhatalmazása, mivel 
ez az emberi jogok javítása és a 
szegénység elleni küzdelem
kulcsfontosságú eszköze;

Or. es

Módosítás 16
Maria Petre

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy az Unió 
külkapcsolataira, a bővítésre és a fejlesztési 
politikákra vonatkozó valamennyi 
pénzügyi eszköz tartalmaz a nemek 
esélyegyenlőségére és a nők jogaira 
vonatkozó átfogó hivatkozást, bár a kiutalt 
pénzügyi források és emberi erőforrások 
nem tűnnek megfelelőknek; felkéri a 
Bizottságot, hogy e politikai területeken 
erősítse meg a nemi szempontú 
költségvetés-tervezést, és különítsen el 
forrásokat a nemek egyenlőségével 
kapcsolatos kérdésekre;

5. megjegyzi, hogy az Unió 
külkapcsolataira, a bővítésre és a fejlesztési 
politikákra vonatkozó valamennyi 
pénzügyi eszköz tartalmaz a nemek 
esélyegyenlőségére és a nők jogaira 
vonatkozó átfogó hivatkozást, bár a kiutalt 
pénzügyi források és emberi erőforrások 
nem tűnnek megfelelőknek; felkéri a 
Bizottságot, hogy e politikai területeken 
erősítse meg a nemi szempontú 
költségvetés-tervezést, és különítsen el 
forrásokat a nemek egyenlőségével 
kapcsolatos kérdésekre ésszerű időn belül;
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Or. ro

Módosítás 17
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy az Unió 
külkapcsolataira, a bővítésre és a fejlesztési 
politikákra vonatkozó valamennyi 
pénzügyi eszköz tartalmaz a nemek 
esélyegyenlőségére és a nők jogaira 
vonatkozó átfogó hivatkozást, bár a kiutalt 
pénzügyi források és emberi erőforrások 
nem tűnnek megfelelőknek; felkéri a 
Bizottságot, hogy e politikai területeken 
erősítse meg a nemi szempontú 
költségvetés-tervezést, és különítsen el 
forrásokat a nemek egyenlőségével 
kapcsolatos kérdésekre;

5. megjegyzi, hogy az Unió 
külkapcsolataira, a bővítésre és a fejlesztési 
politikákra vonatkozó valamennyi 
pénzügyi eszköz tartalmaz a nemek 
esélyegyenlőségére és a nők jogaira 
vonatkozó átfogó hivatkozást, bár a kiutalt 
pénzügyi források és emberi erőforrások 
nem tűnnek megfelelőknek; felkéri a 
Bizottságot, hogy e politikai területeken 
erősítse meg a nemi szempontú 
költségvetés-tervezést, különítsen el 
forrásokat a nemek egyenlőségével 
kapcsolatos kérdésekre, és alakítson ki 
olyan mutatókat és teljesítménymutatókat, 
amelyek segítségével az eredmények 
mérhetőek;

Or. en

Módosítás 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a nemek közötti 
egyenlőség eredményes érvényesítéséhez 
fokozottabb együttműködés szükséges az 
adományozók és az érintettek között, 
emellett pedig elszámoltathatósági 
mechanizmusok és a fejlesztési folyamat 
iránti fokozottabb elkötelezettség a 
nemzeti kormányok részéről; 
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hangsúlyozza e tekintetben az EK és az 
ENSZ nemek közötti egyenlőségről szóló,
a fejlesztés és béke érdekben létrejött 
partnersége, valamint a nemek 
szempontját érvényesítő költségvetési 
kezdeményezések (GRBI) által képviselt 
hozzáadott értéket; üdvözli az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által hozott 1325. és 
1820. sz. határozatok EU részéről történő
végrehajtásáról szóló átfogó 
megközelítésben előirányzott, a nőkkel, a
békével és a biztonsággal foglalkozó 
munkacsoport létrehozását;

Or. en

Módosítás 19
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság fejlesztési politikáinak keretében 
nem hajtott végre befektetéseket a lányok 
és a nők egészségi állapota, valamint az 
egészségügyi ágazat tekintetében; rámutat
arra, hogy az Európai Számvevőszék által 
készített, a Szaharától délre fekvő afrikai 
területeken működő egészségügyi 
szolgálatoknak nyújtott EK fejlesztési 
támogatásról szóló külön jelentés (2009. 
január) szerint Afrikának a Szaharától 
délre fekvő területein az egészségügyi 
ágazat számára nyújtott segélyek 2000 óta 
nem növekedtek az EK teljes 
egészségügyre fordított fejlesztési 
támogatásához képest; felhívja a 
Bizottságot, hogy jelentős mértékben 
növelje az egészségügyi ágazatot érintő 
beruházásokat, különösen ideértve az 5 
MFC-t, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséget;
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Módosítás 20
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. aggasztja, hogy a Bizottság miként
kívánja tiszteletben tartani arra irányuló 
kötelezettségvállalását, hogy az EK által 
nyújtott segélyek 20%-át az alapvető 
egészségügyi ellátásra és oktatásra 
különíti el; hangsúlyozza a lányok 
oktatásának, továbbá a lányok és a fiúk 
számára a nemi kérdésekkel kapcsolatban 
nyújtott oktatás fontosságát, ezért
fokozottabb támogatásra szólít fel a nemi 
kérdésekről szóló oktatást illetően az EK 
segélyprogramjaiban;
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