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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe1 

Osnutek poročila  

Navedba sklicevanja 5 a (novo) 

 

Osnutek poročila  Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju skupnega delovnega 

dokumenta služb Komisije z naslovom 

„Enakost spolov in krepitev vloge žensk: 

spreminjanje življenj deklet in žensk prek 

zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–

2020“;  
 ____________________ 

  SWD(2015)0182. 

 

 

Predlog spremembe 2 

Osnutek poročila  

Uvodna izjava G 

 

Osnutek poročila Predlog spremembe 

G. ker je Indija vitalna demokracija in 

odprta družba s svobodnimi mediji in 

aktivno civilno družbo; ker sta EU in Indija 

redno izmenjevali primere dobre prakse na 

področju človekovih pravic in 

demokratičnih praks; 

G. ker je Indija vitalna demokracija in 

odprta družba s svobodnimi mediji in 

aktivno civilno družbo; ker sta EU in Indija 

redno izmenjevali primere dobre prakse na 

področju človekovih pravic in 

demokratičnih praks; ker so pravice žensk 

neločljiv del človekovih pravic; 

 

 

Predlog spremembe 3 

Osnutek poročila  

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Osnutek poročila Predlog spremembe 

 Ga. ker je enakost žensk in moških 

temeljno načelo EU, določeno v Pogodbi o 
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Evropski uniji, in tudi eden izmed ciljev in 

nalog EU; ker to načelo usmerja tudi 

zunanje delovanje EU; 

 

 

Predlog spremembe 4 

Osnutek poročila  

Uvodna izjava G b (novo) 

 

Osnutek poročila Predlog spremembe 

 Gb. ker stopnja pismenosti pri moških v 

Indiji znaša 82,1 %, pri ženskah pa je 

precej manjša, in sicer 65,5 %; ker sta 

stopnji udeležbe moških in žensk v indijski 

delovni sili precej neenakomerni, saj 

znašata 54,4 % in 21,9 %;1 ker so 

posilstva, nasilje nad ženskami in nasilje v 

družini še vedno hudi problemi v tej 

državi;  
 _________________________________ 

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

 

 

Predlog spremembe 5 

Osnutek poročila  

Odstavek 10 a (novo) 

 

Osnutek poročila Predlog spremembe 

 10a. ugotavlja, da bi si morale obe strani v 

okviru agende za ukrepanje EU in Indije 

do leta 2020 prizadevati za vzajemni 

dostop raziskovalcev v izbranih programih 

EU (Obzorje 2020) in Indije, pa tudi za 

poglobitev dialoga in sodelovanja na 

področju izobraževanja, med drugim pred 

indijskega programa GIAN in evropskega 

programa Erasmus+; poziva k 

enakopravni vključitvi študentk, 

znanstvenic, raziskovalk in strokovnjakinj 

v te programe; 
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Predlog spremembe 6 

Osnutek poročila  

Odstavek 23 

 

Osnutek poročila Predlog spremembe 

23. pozdravlja znova potrjeno zavezanost 

večji izmenjavi izkušenj v zvezi z 

razsežnostjo človekovih pravic strateškega 

partnerstva med EU in Indijo, saj bi lahko 

državljani obeh imeli koristi od 

okrepljenega sodelovanja na področju 

človekovih pravic; v zvezi s tem poudarja 

pomen dialogov o človekovih pravicah; 

ugotavlja, da od leta 2013 ni bilo nobene 

izmenjave in poziva, naj se dialog čim prej 

začne; 

23. pozdravlja znova potrjeno zavezanost 

večji izmenjavo izkušenj v zvezi z 

razsežnostjo človekovih pravic strateškega 

partnerstva med EU in Indijo, saj bi lahko 

državljani obeh imeli koristi od 

okrepljenega sodelovanja na področju 

človekovih pravic; v zvezi s tem poudarja 

pomen dialogov o človekovih pravicah; 

ugotavlja, da od leta 2013 ni bilo nobene 

izmenjave, in poziva, naj se dialog čim prej 

začne; poziva, da se pravice žensk in 

njihova večja udeležba v procesih 

odločanja kot eno od prednostnih področij 

vključijo na dnevni red dialoga o 

človekovih pravicah; 

 

 

Predlog spremembe 7 

Osnutek poročila  

Odstavek 23 a (novo) 

 

Osnutek poročila Predlog spremembe 

 23a. pozdravlja dejstvo, da sta se EU in 

Indija v okviru svoje agende za ukrepanje 

do leta 2020 zavezali, da bosta opredelili 

priložnosti za okrepljeno sodelovanje in 

usklajevanje v mednarodnih forumih, 

vključno z morebitnim dialogom o 

enakopravnosti žensk in moških; poziva k 

začetku tega dialoga; 

 

 

Predlog spremembe 8 

Osnutek poročila  

Odstavek 23 b (novo) 
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Osnutek poročila Predlog spremembe 

 23b. pozdravlja dejstvo, da si indijska 

vlada bolj prizadeva za uvedbo in 

vključevanje enakosti med ženskami in 

moškimi v načrtovanje politik, in sicer s 

pobudami za varovanje in krepitev vloge 

deklic, programi usposabljanja in 

zaposlovanja za ženske ter storitvami 

mikrofinanciranja za prikrajšane ženske 

na podeželju, pa tudi za izboljšanje 

zakonodaje o spolnem nadlegovanju, 

nasilju v družini in neenakopravnem 

plačilu; poziv indijsko vlado, naj ta 

prizadevanja nadaljuje in poglablja; 

 

 

Predlog spremembe 9 

Osnutek poročila  

Odstavek 23 c (novo) 

 

Osnutek poročila Predlog spremembe 

 23c. pozdravlja dejstvo, da EU financira 

projekte v Indiji za boj proti nasilju nad 

ženskami in otroki, vključno s 

preprečevanjem ubijanja zarodkov 

ženskega spola; poziva visoko 

predstavnico in Komisijo, da se to 

financiranje ohrani in da se projekti za 

krepitev vloge žensk še razširijo. 
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INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Datum sprejetja 3.5.2017    

 
 


