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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elégedetten nyugtázza a nők és férfiak közötti egyenlőség megjelenítését az Unió értékei 
(EU-Szerződés 2. cikke) és célkitűzései között (EU-Szerződés 3. cikk, (3) bekezdés, 
második albekezdés);

2. örömmel veszi tudomásul a nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítési 
alapelvének kiszélesítését, amelyet az Unió minden jövőbeli tevékenységére alkalmazni 
fognak, továbbá hogy az általános alkalmazás rendelkezései között ezen alapelvnek egy 
külön cikket szentelnek (az EU működéséről szóló szerződés 8. cikke), amely valódi, az 
Unió minden tevékenységi körében alkalmazható horizontális záradék jelleget kölcsönöz 
neki;

3. örömét fejezi ki az EU működéséről szóló szerződés 19. cikkében megállapított új eljárás 
kapcsán, amely ezentúl az Európai Parlament jóváhagyását írja elő a Tanács általi 
elfogadás esetére (amely sajnos egyelőre még egyhangú döntést hoz ez ügyben) az olyan 
intézkedések kapcsán, amelyek a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés leküzdésére irányul;

4. üdvözli az emberkereskedelem, különösen a nők és gyerekek kereskedelme és a szexuális 
kizsákmányolás elleni küzdelemnek a rendes jogalkotási eljárásba történő beemelését (EU 
működéséről szóló szerződés 79. cikk, (2) bekezdés, d) pont, és 83. cikk, (1) bekezdés, 
második albekezdés);

5. becslése szerint ezen új rendelkezések lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy 
késlekedés nélkül olyan jogalkotási intézkedéseket javasolhasson a Tanácsnak és a 
Parlamentnek, amelyek áttekinthetőbbé és hatékonyabbá teszik a különféle közösségi 
politikákat a szexuális kizsákmányolás céljából történő nő- és gyerekkereskedelem 
területén;

6. felkéri a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésétől számított három 
éven belül készítse el a szerződés tagállami szintű következményeinek első mérlegét az 
emberkereskedelem, különösen a szexuális kizsákmányolás céljából történő nő- és 
gyerekkereskedelem elleni küzdelem terén;

7. üdvözli az EU működéséről szóló szerződés 8. cikkéről szóló 19. nyilatkozatot, és felhívja 
a tagállamokat a megfelelő rendelkezések meghozatalára annak érdekében, hogy 
megelőzzék és visszaszorítsák a családon belüli erőszak minden formáját, valamint hogy 
támogassák és védjék az áldozatokat.
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