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RÖVID INDOKOLÁS

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe illessze bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A nemek közötti egyenlőség nem egy 
egyenlőtlen bánásmóddal szembesülő 
kissebségi csoportra vonatkozó kérdéskör. 
A nemek közötti egyenlőtlenség alapvetően 
a népesség többségére hatással van, így 
elengedhetetlen, hogy a korral, 
fogyatékossággal, vallással vagy 
meggyőződéssel, valamint fajjal és 
szexuális irányultsággal kapcsolatos 
fellépés esetén a nemek közötti 
különbségeket teljes mértékben figyelembe 
vegyék.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) A megkülönböztetésmentességet 
szolgáló közösségi jogalkotási keret sikeres 
hatásának kulcsa az a mérték, amennyire 
széleskörű támogatást élvez. Az Európai

(8) A megkülönböztetésmentességet 
szolgáló közösségi jogalkotási keret sikeres 
hatásának kulcsa az a mérték, amennyire 
széleskörű támogatást élvez. Az Európai 

  
1 HL C .., 2005.9.19., ... o.
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Évnek katalizátorként kell szolgálnia a 
figyelem felkeltésében és a hajtóerő 
kialakításában. Segítenie kell a politikai 
figyelem összpontosításában, és minden 
érdekeltet mozgósítania kell annak 
érdekében, hogy elmozdulás történjen az 
Európai Unió új esélyegyenlőségi 
keretstratégiája irányába.

Évnek katalizátorként kell szolgálnia a 
figyelem felkeltésében és a hajtóerő 
kialakításában. Segítenie kell a politikai 
figyelem összpontosításában, és minden 
érdekeltet mozgósítania kell annak 
érdekében, hogy elmozdulás történjen az 
Európai Unió új esélyegyenlőségi 
keretstratégiája, valamint a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítése 
irányába.

Módosítás: 3 
2. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
valamennyi tevékenyég során horizontális 
célkitűzés az egyenlőtlenségek 
megszüntetése és a férfiak és nők közötti 
egyenlőség támogatása.

Módosítás: 4 
5. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés

(1) Az egyes államok nemzeti koordináló 
testületet vagy azzal egyenértékű ügyviteli 
testületet hoznak létre vagy neveznek ki az 
Európai Évben való részvételük 
megszervezésére. Az egyes államok 
biztosítják, hogy e szerv képviseli a 
megkülönböztetésnek és nem egyenlő 
elbánásnak esetlegesen kitett emberek 
szervezeteit és más lényeges érintetteket.

(1) Az egyes államok nemzeti koordináló 
testületet vagy azzal egyenértékű ügyviteli 
testületet hoznak létre vagy neveznek ki az 
Európai Évben való részvételük 
megszervezésére. Az egyes államok 
biztosítják, hogy e szerv képviseli a 
megkülönböztetésnek és nem egyenlő 
elbánásnak esetlegesen kitett emberek 
szervezeteit és más lényeges érintetteket, 
valamint hogy az adott szervben a nők és 
férfiak képviselete egyenlő arányú.

Módosítás: 5 
6. cikk (1a) bekezdés (új)
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(1a) A Bizottság biztosítja a nők és férfiak 
egyenlő arányú képviseletét a bizottságban.

Módosítás: 6 
7. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az egész Közösségre kiterjedő, 
valamint a nemzeti szintű intézkedések 
finanszírozásának 50 %-át olyan 
tevékenységekre fordítják, amelyek 
figyelembe veszik a valamennyi 
hátrányosan megkülönböztetett csoport 
nőtagjai által elszenvedett sokszintű 
diszkriminációt.

Módosítás: 7
Melléklet II. szakasz 1. bekezdés ea) pont (új)

ea) tagjai közt a nők és férfiak képviselete 
egyenlő mértékű


