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PRIJEDLOZI 

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni 

odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

Amandman 1 

Nacrt izvješća  

Pozivanje 5.a (novo) 

 

Nacrt izvješća  Izmjena 

 – uzimajući u obzir zajednički radni 

dokument službi naslovljen „Rodna 

ravnopravnost i osnaživanje žena: 

Promijeniti život djevojčica i žena uz 

pomoć vanjskih odnosa EU-a 2016. – 

2020.”1,  
 ____________________ 

  SWD(2015)0182. 

 

Amandman 2 

Nacrt izvješća  

Uvodna izjava G 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

G. budući da je Indija dinamična 

demokracija i otvoreno društvo sa 

slobodnim tiskom i aktivnim civilnim 

društvom; budući da EU i Indija redovito 

razmjenjuju najbolje prakse u pogledu 

ljudskih prava i demokratskih praksi; 

G. budući da je Indija dinamična 

demokracija i otvoreno društvo sa 

slobodnim tiskom i aktivnim civilnim 

društvom; budući da EU i Indija redovito 

razmjenjuju najbolje prakse u pogledu 

ljudskih prava i demokratskih praksi; 

budući da su prava žena sastavni dio 

ljudskih prava; 

 

 

Amandman 3 

Nacrt izvješća  

Uvodna izjava Ga (nova) 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

 Ga. budući da je jednakost između žena i 

muškaraca temeljno načelo EU-a, 

ugrađeno u Ugovor o Europskoj uniji, te 

jedan od ciljeva i zadaća EU-a; budući da 
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se tim načelom EU također vodi u svojim 

vanjskim odnosima; 

 

 

Amandman 4 

Nacrt izvješća  

Uvodna izjava Gb (nova) 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

 Gb. budući da je stopa pismenosti 

muškaraca u Indiji 82,1 %, a stopa 

pismenosti žena zaostaje i iznosi tek 

65,5 %; budući da omjer stopa 

zastupljenosti muškaraca i žena u radnoj 

snazi u toj zemlji ide u korist muškaraca, 

54,4 % naspram 21,9 %; budući da su 

silovanje, nasilje nad ženama i obiteljsko 

nasilje u Indiji i dalje ozbiljni razlozi za 

zabrinutost;  
 _________________________________ 

  http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Amandman 5 

Nacrt izvješća  

Stavak 10.a (novi) 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

 10.a napominje da bi u okviru Program 

djelovanja EU-a i Indije do 2020. obje 

strane trebale raditi na postizanju 

recipročnog pristupa za istraživače u 

odabranim programima programa EU-a 

Obzor 2020. te indijskim programima, te 

na jačanju dijaloga i suradnje u području 

obrazovanja, pa i preko indijskog 

programa GIAN i programa EU-a 

Erasmus +; poziva na ravnopravno 

uključivanje studentica, znanstvenica, 

istraživačica i stručnjakinja u te 

programe; 
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Amandman 6 

Nacrt izvješća  

Stavak 23. 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

23. pozdravlja potvrđenu predanost 

povećanoj razmjeni gledišta o dimenziji 

ljudskih prava strateškog partnerstva EU-a 

i Indije s obzirom na to da građani s obje 

strane mogu imati koristi od povećane 

suradnje u pitanjima ljudskih prava; u tom 

kontekstu ističe važnost dijaloga o 

ljudskim pravima; napominje da od 2013. 

nije došlo do razmjene gledišta i apelira na 

hitno održavanje dijaloga; 

23. pozdravlja potvrđenu predanost 

povećanoj razmjeni gledišta o dimenziji 

ljudskih prava strateškog partnerstva EU-a 

i Indije s obzirom na to da građani s obje 

strane mogu imati koristi od povećane 

suradnje u pitanjima ljudskih prava; u tom 

kontekstu ističe važnost dijaloga o 

ljudskim pravima; napominje da od 2013. 

nije došlo do razmjene gledišta i apelira na 

hitno održavanje dijaloga; poziva na to da 

se u programu Dijaloga o ljudskim 

pravima prednost da pravima žena i 

povećanom sudjelovanju žena u 

postupcima donošenja odluka; 

 

 

Amandman 7 

Nacrt izvješća  

Stavak 23.a (novi) 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

 23.a pozdravlja činjenicu da su se kao dio 

Programa djelovanja EU-a i Indije do 

2020. EU i Indija obvezale na utvrđivanje 

prilika za jačanje suradnje i koordinacije 

u međunarodnim forumima, uključujući 

mogući dijalog o jednakosti između 

muškaraca i žena; poziva na otvaranje 

takvog dijaloga; 

 

 

Amandman 8 

Nacrt izvješća  

Stavak 23.b (novi) 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

 23.b pozdravlja činjenicu da je vlada 

Indije uložila dodatne napore u cilju 

uvrštenja i uključivanja ravnopravnosti 
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žena i muškaraca u političke programe, 

uvođenjem inicijativa usmjerenih na 

spašavanje i osnaživanje djevojčica, 

programa za stjecanje vještina i 

zapošljavanje za žene, usluga 

mikrofinanciranja za socijalno ugrožene 

žene u ruralnim područjima, te jačanjem 

zakonodavstva kako bi se riješili problemi 

seksualnog zlostavljanja, nasilja u obitelji 

i nejednakih plaća; poziva vladu Indije da 

nastavi sa započetim i poveća napore; 

 

 

Amandman 9 

Nacrt izvješća  

Stavak 23.c (novi) 

 

Nacrt izvješća Izmjena 

 23.c pozdravlja činjenicu da EU financira 

projekte u Indiji usmjerene na rješavanje 

nasilja nad ženama i djecom, uključujući 

sprečavanje ženskog feticida; poziva 

Visoku predstavnicu i Komisiju da se ta 

sredstva zadrže, a za projekte usmjerene 

na osnaživanje žena i povećaju. 
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