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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítéséről a bizottságok és 
küldöttségek munkája keretében
(2008/2245(INI))

Az Európai Parlament,
– tekintettel az EK-Szerződés 2. cikkére, 3. cikke (2) bekezdésére, 13. cikkére és 141. cikke 

(4) bekezdésére,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményre, a módosított Európai Szociális Chartára, valamint az Emberi Jogok 
Európai Bírósága joggyakorlatára,

– tekintettel az Európa Tanács Emberi Jogok és Jogi Ügyek Főigazgatósága munkájára, és 
különösen a nemek közötti egyenlőségért felelős irányítóbizottsága munkájára,

– tekintettel a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 
76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel 2003. március 13-i állásfoglalására a nemek közötti egyenlőség integrált 
megközelítéséről az Európai Parlamentben („gender mainstreaming”)2,

– tekintettel 2007. január 18-i állásfoglalására a nemek közötti egyenlőség integrált 
megközelítéséről a bizottságok munkája keretében3,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel a férfiak és nők egyenlősége a közösségi jog egyik alapelve, és mivel a 
Szerződés 2. cikke értelmében a Közösség küldetéseinek egyike,

B. mivel a Szerződés 3. cikkének (2) bekezdése kimondja az egyenlőség integrált 
megközelítésének elvét, úgy rendelkezvén, hogy a Közösség az általa folytatott 
valamennyi fellépés során a nők és férfiak közötti különbségek felszámolására, 
valamint közöttük az egyenlőség elősegítésére törekszik,

C. mivel az Európai Parlamentben a képviselők között a nők aránya fokozatosan 
növekszik, és az 1979-es 17,5%-ról 2009-ben 31,08%-ra emelkedett,

                                               
1 HL L 269., 2002.10.5, 15. o.
2 HL C 61 E, 2004.3.10., 384. o.
3 HL C 244 E, 2007.10.18., 225. o.
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D. mivel a Parlament belső és külső politikáinak főigazgatóságain belül a nők 
alulképviseltek, és a nekik megfelelő bizottságokban 8,1% és 3,4% az arányuk a 
személyi állományban,

E. mivel a parlamenti bizottságok többsége általában tulajdonít bizonyos jelentőséget a 
nemek közötti egyenlőség integrált megközelítésének, míg a bizottságok kisebb 
hányada sosem vagy csak ritkán érdeklődik e kérdés iránt,

A nemek közötti egyenlőség integrált megközelítésének értékelése

1. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség követelése olyan gyakorlati 
megközelítésen keresztül valósítandó meg, amely nem állítja a nőket szembe a 
férfiakkal; 

2. hangsúlyozza, hogy az egyenlőség integrált megközelítése pozitív előrelépést jelent 
mind a nők, mind pedig a férfiak számára;

3. hangsúlyozza, hogy az egyenlőség integrált megközelítése a politikák átszervezését, 
javítását, fejlesztését és értékelését feltételezi annak érdekében, hogy a politikai 
döntésekben rendesen részes szereplők az egyenlőség dimenzióját minden szinten és 
minden szakaszban integrálják az összes politikába;

4. emlékeztet arra, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség integrált megközelítése 
terén konkrét célkitűzéseket tartalmazó stratégia elfogadására és alkalmazására van 
szükség a parlamenti bizottságok és küldöttségek hatáskörébe tartozó közösségi 
politikákban; 

5. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőséggel és a sokféleséggel foglalkozó felső 
szintű munkacsoport mandátumának fontosságát, és arra kéri, hogy továbbra is 
támogassa és mozdítsa elő ezt a folyamatot az egész Parlamentben;

6. üdvözli azon parlamenti bizottságokat, melyek operatívvá tették munkájukban a 
nemek integrált megközelítését és kéri a többi bizottságot, valamint a küldöttségeket, 
hogy tegyenek hasonlóképpen;

7. támogatja a főtitkárt abban, hogy adjon elsőbbséget a köztisztviselők közötti 
egyenlőség integrált megközelítésére irányuló képzésnek a parlamenti bizottságok és 
küldöttségek valamennyi szintjén; megismétli azon kérését, hogy biztosítsák 
valamennyi parlamenti képviselő számára a férfiak és nők közötti egyenlőségre 
irányuló képzést, már a következő parlamenti ciklustól kezdve;

8. továbbra is ösztönzi a bevált gyakorlatok rendszeres cseréje érdekében hálózat 
kialakítását a parlamenti bizottságok, a belső politikák és a külső politikák 
főigazgatóságainak titkárságain dolgozó azon köztisztviselők között, akik speciális 
képzésben részesültek a nemek integrált megközelítése tekintetében;

9. hangsúlyozza, hogy a parlamenti bizottságokban és küldöttségekben az egyenlőség 
integrált megközelítésének megfelelő ismeretéhez megfelelő eszközökre van szükség, 
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így nemekre lebontott mutatókra, adatokra és statisztikákra, valamint a költségvetési 
forrásoknak a nők és férfiak közötti egyenlőség szempontjából történő elosztására; 

10. hangsúlyozza, hogy az egyenlőség integrált megközelítésének megvalósítása során 
figyelembe kell venni az egyes parlamenti bizottságok vagy küldöttségek 
sajátosságait; kéri, hogy a bizottságok és a küldöttségek aktívan vegyenek részt a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság égisze alatt kétévente végzett értékelésekben, a 
nemek közötti egyenlőség integrált megközelítéséért felelős elnökökhöz és 
alelnökökhöz intézett kérdőív alapján, melybe foglalják bele a bizottságok és 
küldöttségek munkájában e területen tapasztalt mulasztásokat, valamint az egyes 
bizottságokban a nemek közötti egyenlőség integrált megközelítésének megvalósítása 
terén elért eredményeket;

11. hangsúlyozza, hogy a parlamenti bizottságok és küldöttségek számára fontos, hogy a 
nemek integrált megközelítése terén játszott szerepük és felelősségük jól körül legyen 
határolva;

12. kéri a Parlament Elnökségét, hogy a tagállamok parlamentjeivel fenntartott 
kapcsolataiban hangsúlyozza azt a pozitív modellt, amelyet a nemek közötti 
egyenlőséggel és a sokféleséggel foglalkozó felső szintű munkacsoport képvisel;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint az Európa Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

A saját kezdeményezésű jelentés alapjaként (A nők és férfiak közötti egyenlőség integrált 
megközelítéséről a bizottságok és küldöttségek munkája keretében (INI/2008/2245) Előadó: 
Anna Záborská) a bizottságokban és a küldöttségekben a nemek közötti esélyegyenlőségért 
felelős elnökök/alelnökök kérdőívet kaptak kézhez. Tizenkilenc bizottság válaszolt a 
felhívásra, közülük az ECON az előadóhoz intézett levél formájában (19 bizottság a 21-ből). 
Viszont egyetlen küldöttség sem válaszolt a kérdőívre.
A kérdőívben 28 kérdés szerepelt, 4 csoportra osztva a tevékenységi területek, a stratégiák, a 
nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének megvalósítása, valamint a nemek 
dimenziójára vonatkozó szakértői vélemények, konzultációk és együttműködés szerint.  

A. TEVÉKENYSÉGI TERÜLET

A nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítésére vonatkozó kérdések fontosak 
tizenkét bizottság (AGRI, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, INTA, ITRE, JURI, LIBE, 
REGI, és TRAN) jogalkotási munkája szempontjából. (Q4)

A különböző bizottságok szabályzatban meghatározott hatásköreinek fényében azon 
kulcsfontosságú területek között, amelyeken a nők és férfiak közötti egyenlőség dimenziója 
lényeges (Q5), a bizottságok az alábbiakat említették:

 az EU-Szerződés alkalmazásával összefüggésben a nemek kérdése és működésének 
értékelése; férfiak-nők egyensúlya a Parlamentet kormányközi konferenciákon és 
jövőbeli egyezményeknél képviselő személyek kinevezésekor, a nők számának 
növelése az Európai Parlament képviselői között (AFCO);

 a nemek dimenziójának integrált megközelítésére fordított megkülönböztetett 
figyelem a jelentések és vélemények kidolgozásakor; a nemek szempontjából 
semleges nyelvhasználat támogatása az üléseken és a bizottsági dokumentumokban; a 
nemek egyenlősége a meghívott előadókkal folytatott eszmecserékben és a bizottsági 
küldöttségekben (AFET);

 vidékfejlesztés, a Közös Agrárpolitika fejlesztése (AGRI);
 a nemekkel kapcsolatos kérdések fontosak minden olyan területen, amelyen a 

bizottság illetékes (CULT);
 a millenniumi fejlesztési célok, humanitárius segélyek, fejlesztési együttműködési 

eszközök („transzverzális kérdésként” szerepel számos országonkénti stratégiai 
dokumentumban) (DEVE);

 biztosítások, nyugdíjak, lisszaboni stratégia, az általános érdekű szolgáltatások és a 
mikrofinanszírozás adózása (ECON);

 foglalkoztatás, szociálpolitika, munkakörülmények, megkülönböztetés a 
munkaerőpiacon (EMPL); 

 közegészség, gyógyszeripari és kozmetikai termékek, környezeti egészség (rovarirtó 
szerek, biocid termékek, hulladékok) (ENVI);
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 nyilvános meghallgatások és eszmecserék, a nemek közötti egyenlőség kérdésének 
figyelembe vétele, amikor az előadók és a vélemények előadói dokumentumokat 
dolgoznak ki, a nők és férfiak közötti egyensúly a felszólalók körében (DROI);

 fogyasztókkal kapcsolatos politika (IMCO);
 kereskedelem és a fejlődés vetületei (INTA);
 kutatás, ipar (ITRE);
 alapvető jogok (LIBE);
 partmenti halászat és a halászati övezetek integrált és fenntartható fejlődése, 

akvakultúra és feldolgozóipar, valamint a strukturális politika (PECH);
 az EU strukturális alapjaira, az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra és az ESZA-ra vonatkozó 

jogszabályok, az unió társadalmi kohézióra vonatkozó egyéb politikáinak értékelése 
(REGI);

 EBVP küldöttségek – a helyszínre küldött személyzet népességgel szemben tanúsított 
magatartása, háborúból visszamaradt aknák/ robbanószerek és aknamentesítés, 
fegyverletételi, leszerelési és visszailleszkedési folyamat (DDR) a konfliktus utáni 
helyzetben lévő országokban (SEDE);

 közlekedés mint a foglalkoztatás és a közúti biztonság területe (TRAN). 

Számos bizottság már megvalósította a nemek közötti egyenlőség integrált megközelítését 
jogalkotási és/vagy nem jogalkotási munkájában (Q7). Tizenkilencből tizennégy bizottság 
(2006-ban 12/19) nyilatkozott úgy, hogy jogalkotási és nem jogalkotási munkájában már 
bevezette e megközelítést. 
Íme néhány példa:
AFET- a nemek közötti egyenlőség előmozdítása nemzetközi téren 
AGRI- vélemény a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2007
CULT- a nemek kérdését teljes mértékben figyelembe veszik a jelentések és vélemények 
elkészítésekor, valamint a bizottság más tevékenységeiben, úgymint  nyilvános 
meghallgatások és küldöttségek esetében
DEVE- a millenniumi fejlesztési célok tartalmazzák a nemek szempontját. A célkitűzések 
egyike a nemek közötti egyenlőségre és a nők emancipációjára összpontosít (MCR3)
DROI- a nők jogai az emberi jogok részét képezik, a legutóbb tárgyalt témák: becsület 
védelmében elkövetett bűncselekmények, tanulmány a nemek közötti esélyegyenlőség 
általános érvényesítéséről a külső fellépésekben
ECON- a nők foglalkoztatása és munkaerő-piaci beilleszkedésük, oktatás, élethosszig tartó 
tanulás és képzés, a szakmai és a családi élet közötti egyensúly megteremtése, valamint a 
fogyasztók pénzügyekkel és hitellel kapcsolatos oktatása
EMPL – munkaidőről szóló irányelv, nyugdíjak, a foglalkoztatásra vonatkozó nagy 
iránymutatások 
IMCO- a kiszolgáltatott helyzetű csoportok speciális igényei, melyeket hangsúlyozott a 
„Fogyasztóügyi politikai stratégia” jelentés 
PECH- jelentések a partmenti halászatról és a partmenti halászok problémáiról, nők hálózatai 
a halászatban, akvakultúra és diverzifikációs tevékenységek, valamint a halászat és az 
akvakultúra az európai partmenti térségek integrált kezelésével összefüggésben
REGI- a nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítése szerepel a strukturális 
alapok szabályzataiban, a politikák tervezésének és végrehajtásának transzverzális 
dimenziójaként
SEDE- az európai biztonsági stratégiára vonatkozó két jelentésben (előadók: von Wogau és 
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Kuhne)
TRAN – módosítások és jelentések a közlekedésről és a turizmusról, tanulmány a nőkről és a 
közlekedésről Európában
AFCO, ENVI, JURI, LIBE és CONT nem vezették be a nők és férfiak közötti egyenlőség 
integrált megközelítését jogalkotási munkájukban.

B. STRATÉGIA A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGRŐL, A BIZOTTSÁGOK RÖVID- ÉS 
HOSSZÚTÁVÚ CÉLJAI

Tizenegy parlamenti bizottság nem vitatott meg és nem fogadott el stratégiát a nemek 
közötti egyenlőség dimenziójáról a bizottság munkájában érintett területeken. Négy 
bizottság fogadott el ilyen stratégiát; az AFET, PECH, REGI, SEDE. AFCO, AGRI és ENVI 
vitát folytattak stratégia elfogadása érdekében. Összehasonlítás végett: 2006-ban 14 bizottság 
nem folytatott vitát és nem fogadott el stratégiát. A bizottságok közül négy folytatott vitát 
stratégiáról és csupán egy fogadott már el stratégiát.

A Nemek közötti esélyegyelőség cselekvési tervében az AFET vállalja, hogy aktívan elősegíti 
a nemek közötti egyenlőséget munkáiban, és folytatja e kérdések megvitatását meghívott 
előadókkal, valamint küldöttségei keretében. Az AFET meggyőződik arról is, hogy a nemek 
közötti egyenlőség kérdéseit megfelelőképpen figyelembe veszik a jelentések és vélemények 
kidolgozásakor. E bizottság megpróbálja, amennyire lehetséges, biztosítani azt, hogy a 
meghallgatásokon részt vevő előadók 33%-a nő legyen. Az AFET vállalta, hogy elősegíti a 
nemek szempontjából semleges nyelvhasználatot az üléseken és a bizottsági 
dokumentumokban. Az AFET kinyilvánította azon szándékát is, hogy megvizsgálja a férfiak 
és nők közötti egyensúlyt az EU különleges küldöttei és a bizottság küldöttségeinek vezetői 
körében. 

SEDE stratégia, melyet 2007. március 19-én fogadtak el a Nemek közötti esélyegyelőség 
cselekvési terv című dokumentum formájában. A SEDE albizottság vállalta, hogy előmozdítja 
a nők és férfiak közötti egyenlőség dimenzióját munkájában azáltal, hogy jelentéseiben és 
véleményeiben megjeleníti a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdéseket. Gondoskodik 
róla, hogy a jelentések és vélemények elosztásánál figyelembe vegyék a férfiak és nők 
arányát, és elősegíti a nemek arányos képviseletét küldöttségeiben, valamint a nemek 
kiegyensúlyozott képviseletét a nyilvános meghallgatásokra meghívott előadók körében, 
mindenekelőtt a női előadók 33%-os arányának elérését tervezi. A SEDE vállalja továbbá, 
hogy elősegíti a nemek szempontjából semleges nyelvhasználatot az üléseken és az írott 
dokumentumokban.
A SEDE két kérdést tekint lényegesnek a nemek közötti egyenlőséggel összefüggésben: az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1325. határozatának végrehajtása az EBVP és az 
EBVP műveleteire vonatkozó általános magatartási szabályok keretében, valamint a 
biztonság, a fegyverek letétele, a leszerelés és a visszailleszkedés (DDR) területének reformja.

A REGI a „Nyilatkozat a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról a bizottság 
munkájában” című stratégiájában vállalta, hogy elősegíti a nemek közötti egyenlőséget belső 
munkáiban, kérve a politikai csoportokat, hogy (amennyiben lehetséges) a nő száma a 
bizottságon belül tükrözze a nők számát a Parlamentben, és hogy ezt az arányt tartsák 
tiszteletben az Elnökség tagjainak és a bizottsági koordinátoroknak a kinevezésekor is. A 
REGI bizottság azt is szeretné, ha Elnöksége biztosítaná, hogy a férfiak és nők közötti 
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egyensúly tükröződjön a jelentések és vélemények elosztásában is. A REGI ellenőrizni 
kívánja az esélyegyenlőség elvének alkalmazását titkársága kinevezési eljárásában.
Külső fellépései keretében a REGI vállalja, hogy rendszeresen beilleszti a nemek közötti 
egyenlőség kérdését jogalkotási jelentéseibe, saját kezdeményezésű jelentéseibe, valamint az 
előkészítés alatt álló véleményeibe, főként a regionális fejlesztés tekintetében. A REGI 
kiterjedten ellenőrzi majd a nemek dimenziójának hatásait a strukturális alapok 
felhasználásában.

A PECH 2006-ban elfogadott stratégiája meghatározza a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására vonatkozó iránymutatásokat. A PECH vállalja, hogy elősegíti a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését, hogy hozzájáruljon a nők által végzett munka jobb 
törvényes és társadalmi elismeréséhez, valamint a nők jogainak elismeréséhez. E célkitűzés 
elsősorban olyan eszközök kifejlesztésével érhető el, amelyek lehetővé teszik a nők helyzetére 
vonatkozó információk összegyűjtését és terjesztését, a nők részvételével a döntéshozatali 
folyamatban, a nemek közötti egyenlőség elveinek integrálásával a jogalkotási tervezetekbe, 
és a nemek közötti egyenlőség elvének hatékony alkalmazásával az Európai Halászati 
Alapban és a halászati politikára vonatkozó egyéb pénzügyi eszközökben. A PECH bizottság 
vállalja azt is, hogy a nemek közötti egyenlőséget érintő kérdéseket beilleszti jogalkotási és 
saját kezdeményezésű jelentéseibe. Ezenkívül a PECH bizottság azt is tervezi, hogy a 
koordinátorok és a bizottság ülésein évente legalább egyszer eszmecserét szervez a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó politikáról és a nemek szerinti hatásvizsgálatról.

Az AFET, SEDE és PECH bizottságok konkrét cselekvési célkitűzéseket határoztak meg. 
Az AFET bizottság említést tesz egy nyilvános meghallgatásról a „Nők az arab országokban” 
témában, a nők és férfiak közötti egyensúly vizsgálatáról az EU különleges küldöttei esetében
és a bizottság küldöttségeiben, valamint úgy tervezi, hogy képviselőit felkéri, hogy biztosítsák
a nemek közötti egyenlőség perspektívájának figyelembe vételét a jövőbeli küldöttségek 
összetételében.
A PECH a stratégiában határozta meg célkitűzéseit. E célkitűzések fentebb szerepelnek.
A SEDE az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1325. határozatának végrehajtását említi az EBVP és 
az EBVP műveleteire vonatkozó általános magatartási szabályok keretében.

C. A NEMEK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

A CULT bizottság kivételével minden bizottság rögzített tervezeteiben (jelentések, nyilvános 
meghallgatások) olyan jövőbeli témákat, amelyek szorosan kapcsolódnak a nők és férfiak 
közötti egyenlőség témájához. A legtöbb esetben e témák egybeesnek azokkal a 
kulcsfontosságú területekkel, amelyek a kérdőív „A” részében szerepelnek.

Hét bizottság ellenőrizte a nemekre lebontott adatok és statisztikák rendelkezésre állását: 
AGRI, EMPL, ENVI, PECH, REGI, SEDE és TRAN.
A PECH bizottság annak ellenére, hogy vannak nőkre vonatkozó tanulmányok a halászati 
ágazatban, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nincsenek nemekre lebontott statisztikai adatok. A 
SEDE bizottság kérte a Tanácsot, hogy szolgáltasson statisztikai adatokat a nők/férfiak 
jelenlétéről az EBVP műveletekben. A bizottság rendelkezik hasznos statisztikákkal a „Nemek 
esélyegyenlőségéről az EBVP küldetéseiben”. Az AGRI bizottság megjegyezte, hogy a 
statisztikák hiányosak, és nem tükrözik például az agrárgazdaságokban dolgozó kisegítő 
házastársak munkáját. Az AGRI kérte a Bizottságot és az EUROSTAT-ot, hogy pótolják e 
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hiányosságokat, és számolják fel a megkülönböztető elemeket az adatgyűjtésben. Az EMPL 
bizottság a munkára vonatkozó statisztikákra irányuló jogalkotás vizsgálata során. A TRAN 
bizottság megrendelt egy tanulmányt a nőkről és a közlekedésről Európában, amely 
statisztikai adatokat tartalmaz a férfiak és nők közötti egyensúly hiányáról az európai 
közlekedési ágazatban. A REGI megrendelt egy tanulmányt „A nők és férfiak közötti 
egyenlőség integrált megközelítése a strukturális alapok felhasználásával összefüggésben 
címmel”, amely az adatok rendelkezésre állását méri fel.

Három bizottság, a DROI, PECH és SEDE határozott meg megfelelő mutatókat. A PECH 
bizottság szerint a foglalkoztatásra vonatkozó mennyiségi adatok a leginkább mérhetőek, 
azonban más adatokat is figyelembe kell venni, amennyire lehetséges (jogállás, társadalmi 
helyzet, társadalmi-kulturális kényszerek, a képzés és oktatás szintje, az ezekhez való 
hozzáférés stb.). A DROI bizottság mutatókat kért az Európai Eszköz a Demokráciáért és az 
Emberi Jogokért kontextusában, ahol a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése
az egyik horizontális célkitűzés. 

Csupán a PECH és ENVI bizottságok elemezték a költségvetési források megoszlását az 
egyes cselekvési területeken a nemek közötti egyenlőség szempontjából. A PECH bizottság 
az Európai Halászati Alapra vonatkozó tanácsi rendelet cikkeit idézi, amely több pozitív 
hivatkozást is tartalmaz e téren. E dokumentum ugyanakkor nem foglalkozik a költségvetési 
forrásoknak a különböző tengelyek közötti elosztásával, mert az ilyen jellegű elosztás a 
tagállamok feladata operatív programjaik keretében. (Q15)

A nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítése megvalósítása céljából 
alkalmazandó módszerek tekintetében négy bizottság használt speciális módszereket a 
nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének alkalmazására. Az AFET bizottság 
összehasonlító elemzést (benchmarking) használ, a REGI bizottság nemenkénti 
hatásvizsgálatot, a SEDE nemekre lebontott statisztikákat, a PECH bizottság pedig úgy 
nyilatkozott, hogy készen áll az összes rendelkezésre álló módszer használatára. E véleményt 
osztja a DROI bizottság.

D. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ A NEMEK DIMENZIÓJÁRÓL

A legtöbb bizottság rendszeresen konzultál szakértőkkel, nemzeti szervekkel és nem 
kormányzati szervezetekkel, valamint a nemek közötti egyenlőség terén tevékenykedő más 
szervezetekkel nyilvános meghallgatások útján vagy tanulmányok megrendelésével. Csupán 
az AFCO, AGRI, CONT, CULT, IMCO és JURI bizottságok nem éltek az ilyen konzultációk 
lehetőségével. A DROI bizottság hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetek nemek 
kérdéseire szakosodott szakértői rendszeresen részt vesznek a nyilvános meghallgatásaikon. 
Ugyanez igaz a PECH és a REGI bizottságokra is. A DEVE bizottság esetében a nem 
kormányzati szervezetekkel és külső szakértőkkel folytatott konzultációk a jelentések, a 
vélemények és a küldöttségek előkészítésének szerves részét képezik.

A Parlament belső szakértői forrásai tekintetében (FEMM bizottság, titkársága, tematikus 
osztály, jogi szolgálat és könyvtár) elmondható, hogy tizennégy bizottság vette őket igénybe. 
A PECH bizottság úgy nyilatkozott, hogy a FEMM bizottság véleményeiben szereplő 
javaslatok többségét figyelembe veszi, és a tematikus osztálytól megrendelt egy tanulmányt, 
melynek címe: „A nők szerepe a fenntartható fejlődésben az európai halászati övezetekben”.
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Az EMPL bizottság a könyvtárat veszi igénybe, valamint a tematikus osztályhoz fordul, és 
úgy nyilatkozott, hogy figyelembe veszi a FEMM bizottság véleményeit. A REGI bizottság 
számára a könyvtár készített egy dokumentumot, melynek címe: „A nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítése a regionális politikában”, a tematikus osztály pedig 
elindított egy külső tanulmányt, melynek címe: „A nők és férfiak közötti egyenlőség integrált 
megközelítése a strukturális alapok felhasználása során”. Főleg az ENVI veszi ezt igénybe, a 
jelentésekhez a FEMM bizottság által benyújtott véleményeknek köszönhetően. A LIBE 
bizottság figyelembe veszi a FEMM bizottság által jelentéseihez készített véleményeket. A 
DEVE a tematikus osztály szakértői segítségét veszi igénybe, az AFET pedig rendszeresen 
részt vesz a FEMM bizottság által szervezett szemináriumokon.

Általában véve tizenhét bizottság jelezte azt, hogy a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal folytatott együttműködés rendszeres vagy szórványos. Az AFET, CULT, 
DEVE, EMPL, ITRE, LIBE és PECH bizottságok rendszeresen együttműködnek a FEMM 
bizottsággal. Például a DEVE a FEMM bizottsággal meghallgatást szervezett a „Nők és a 
háború” címmel, és ezt az együttműködést jónak és rendszeresnek ítéli. Az AFET főként a 
nemek közötti egyenlőség dimenziójának integrálásáért felelős alelnökök útján és a
tisztviselők hasonló hálózatán keresztül folytat együttműködést; a CULT bizottság üdvözli, 
hogy a FEMM bizottság sok véleményt adott ki az általa készített jelentésekhez, melyeket 
mindig megfontol. A FEMM bizottsággal folytatott együttműködésen túl az EMPL bizottság 
megemlíti még a hatásköri összeütközéseket a Bizottság javaslatai kapcsán. 

Öt parlamenti bizottság kérte az Európai Bizottságot, hogy végezzen hatásvizsgálatot egy 
nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló ügyben (DROI, INTA, ITRE, PECH és REGI). Az 
INTA ezt akkor kérte, amikor a FEMM bizottság kereskedelemről és a szegénység 
csökkentéséről szóló véleménye egyes bekezdéseinek elfogadása volt napirenden, a DROI 
bizottság pedig az Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és Emberi Jogokért (EKDEJ) 
alkalmazása során a pénzügyi eszközre vonatkozó általánosabb kérés alkalmával.

Arra a kérdésre, hogy „Milyennek találja az ön bizottságában a nemek kérdéséről szóló 
szakértelmet?”, tíz bizottság válaszolta azt, hogy a szakértői héttér fejlődőben van. Öt 
titkárságnak van jó szakértői háttere, ezek az AFET, CONT, CULT, DROI és EMPL 
bizottságok titkárságai. 
Az INTA bizottság titkárságán a nemek kérdésével kapcsolatos szakértői hátteret nem 
létezőnek minősítették.

A bizottságok összetétele a következőképpen alakul:

Bizottság EPK N EPK F Össz
esen % nők Megjegyzések

AFCO 12 42 54 22,2
AFET 38 133 171 22,2
AGRI 28 64 92 30,4

CONT 31 52 83 37,4 a képviselők 20%-a, a póttagoknak
pedig 39%-a nő

CULT 32 43 75 41,6
az elnök és az egyik alelnök is nő, a 
PPE, PSE és GUE koordinátorai 
úgyszintén.

Adlib Express Watermark



PE418.282v01-00 12/12 PR\763501HU.doc

HU

DEVE 27 44 71 38
DROI 27 45 72 37,5
EMPL 43 58 101 42,5
ENVI 56 79 135 41,4

IMCO 36 52 88 40,9
(az elnöki, valamint az első és 
második alelnöki tisztséget nők töltik 
be)

INTA 15 50 65 23
ITRE 38 69 107 35,5
JURI 16 36 52 30,7
LIBE 51 64 115 44,3

PECH 14 49 63 22,2

eléggé pozitív előrelépés, de nem 
tükrözi a teljes valóságot, mert a nők 
a legaktívabbak között vannak a 
bizottságon belül, az Elnökségen 
belül pedig speciális feladatokat 
látnak el (3 alelnök nő), és a politikai 
frakciók koordinátorai is nők.

REGI 30 80 110 27,2
SEDE 15 55 70 21,4
TRAN 21 78 99 21,2
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