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Predlog spremembe 1
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja delo Komisije, ki si prizadeva 
na politični ravni in z instrumenti 
financiranja ter mehanizmi proračunske 
podpore povečati svoje zaveze spodbujanju 
krepitve vloge žensk, zlasti s 
prizadevanjem, da bi prednostne naloge in 
potrebe žensk vključila v vsa glavna 
področja zunanjega delovanja EU;

1. pozdravlja delo Komisije, ki si prizadeva 
povečati svoje zaveze spodbujanju krepitve 
vloge žensk, zlasti s prizadevanjem, da bi 
prednostne naloge in potrebe žensk 
vključila v vsa glavna področja zunanjega 
delovanja EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1a) poudarja, da je treba ženskam 
omogočiti sredstva, da lahko sodelujejo in 
prevzamejo vodstvo pri obnovi življenja 
skupnosti in dostopajo do infrastrukture, 
kot so oskrba z vodo, elektriko, šole, 
bolnišnice, ceste ter (ponovna) izgradnja 
pravnih in upravnih struktur države;

Or. en

Predlog spremembe 3
Marina Yannakoudakis
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje (ESZD), naj pri pripravi 
predlogov za položaje vodij delegacij 
zagotovi uravnoteženo zastopanost spolov;

2. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje (ESZD), naj pri pripravi 
predlogov za položaje vodij delegacij 
izbere najboljše kandidate;

Or. en

Predlog spremembe 4
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje (ESZD), naj pri pripravi 
predlogov za položaje vodij delegacij 
zagotovi uravnoteženo zastopanost spolov;

2. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje (ESZD), naj pri pripravi 
predlogov za položaje vodij delegacij 
izboljša svojo zmogljivost, da zagotovi 
uravnoteženo zastopanost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 5
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru skupne zunanje in varnostne 
politike, tudi z evropskim instrumentom za 
demokracijo in človekove pravice, dejavno 
ukrepa in spodbudi boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, 
narodnosti, invalidnosti, starosti in spolne 
usmerjenosti;

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru skupne zunanje in varnostne 
politike, tudi z evropskim instrumentom za 
demokracijo in človekove pravice, dejavno 
ukrepajo in spodbudijo nediskriminacijo
in preprečijo večplastno diskriminacijo na 
podlagi spola, narodnosti, invalidnosti, 
starosti in spolne usmerjenosti;
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Or. en

Predlog spremembe 6
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru skupne zunanje in varnostne 
politike, tudi z evropskim instrumentom za 
demokracijo in človekove pravice, dejavno 
ukrepa in spodbudi boj proti diskriminaciji 
na podlagi spola, narodnosti, invalidnosti, 
starosti in spolne usmerjenosti;

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru skupne zunanje in varnostne 
politike, tudi z evropskim instrumentom za 
demokracijo in človekove pravice, dejavno 
ukrepa in spodbudi boj proti diskriminaciji 
na podlagi spola, narodnosti, invalidnosti, 
vere, starosti in spolne usmerjenosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4a) Poudarja pomen vključevanja žensk v 
vse faze pogajanj za vzdrževanje miru.

Or. en

Predlog spremembe 8
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5a). poudarja, da je treba spoštovati 
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pravico deklic, da izražajo mnenje in da se 
jih upošteva v zadevah, ki vplivajo na 
njihovo zdravje in človeško dostojanstvo, 
pri čemer poudarja, da morajo biti glavna 
skrb koristi otroka; izpostavlja potrebo 
vseh otrok, zlasti deklic, da se jih vzgaja v 
družinskem okolju miru, dostojanstva, 
strpnosti, svobode, nediskriminacije, 
enakosti med spoloma in solidarnosti; 
poziva k doslednemu izvajanju Ženevske 
deklaracije o otrokovih pravicah in 
Pekinške deklaracije o ženskah;

Or. en

Predlog spremembe 9
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5b) poudarja nizko stopnjo udeležbe 
žensk v politiki in sistemih upravljanja, 
vključno pri različnih nacionalnih 
odborih za pogajanja in posredovanje; 
poudarja, da je treba pregledati 
institucionalne mehanizme, da bi 
spodbujali enakost med spoloma in po 
potrebi vključevali posebne začasne 
ukrepe, kot so pozitivna diskriminacija, 
prednostna obravnava in določanje kvot, 
da bi omogočili udeležbo žensk v 
parlamentarnem in političnem življenju 
na splošno ter v vseh institucijah, misijah 
in pomembnih nacionalnih, regionalnih 
in mednarodnih procesih, vključno z 
operacijami v podporo miru;

Or. en

Predlog spremembe 10
Minodora Cliveti
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5c) poudarja, da morajo nacionalne 
vlade, podregionalne, regionalne in 
mednarodne organizacije podpreti vse 
javne, skupnostne ali zasebne pobude, ki 
ženskam zagotavljajo večji dostop do 
sredstev in večjo ekonomsko neodvisnost 
ob spodbujanju vstopa žensk v poslovno 
dejavnost in njihovega dostopa na trge in 
do kreditov, zlasti na podeželju; poudarja, 
da morajo imeti lokalne organizacije lažji 
dostop do nacionalnega in mednarodnega 
javnega financiranja, ženske pa morajo 
biti vključene kot enakovredne osebe (kot 
udeleženke in upravičenke) v lokalne 
razvojne programe, programe ustvarjanja 
delovnih mest, vključno z zaposlovanjem 
mladih, zagotavljanje najnujnejših 
storitev ter programe za okrevanje 
gospodarstva v konfliktnih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 11
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj sprejme vse izvedljive 
ukrepe proti porokam deklic; to naj 
upošteva pri oblikovanju in 
opredeljevanju strategij zunanje politike 
do tistih držav, v katerih je ta praksa 
razširjena.

Or. it
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Predlog spremembe 12
Mariya Gabriel

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da morajo ukrepi pomoči 
upoštevati značilnosti kriz in nujnih razmer 
ter držav, v katerih ni temeljnih svoboščin 
ali v katerih nevladne organizacije delujejo 
v težkih razmerah; poudarja, da bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti 
razmeram, v katerih so ženske 
izpostavljene telesnemu ali psihičnemu 
nasilju;

7. meni, da morajo ukrepi pomoči 
upoštevati značilnosti kriz in nujnih razmer 
ter držav, v katerih ni temeljnih svoboščin 
ali v katerih nevladne organizacije delujejo 
v težkih razmerah; spodbuja Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj v 
sodelovanju z zadevnim prebivalstvom 
opredeli omejeno število prednostnih 
nalog, ki jih je treba najprej in sočasno 
obravnavati, da se lahko sredstva in viri 
osredotočijo na učinkovitejše doseganje 
ciljev; poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti razmeram, v katerih so 
ženske izpostavljene telesnemu ali 
psihičnemu nasilju;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(7a) poudarja pomen izkoreninjanja 
nasilja nad ženskami in deklicami ob 
upoštevanju, da je v nekaterih oboroženih 
spopadih nasilje nad ženskami razširjeno 
in sistematično (na primer, kjer oborožene 
skupine uporabljajo oblike spolnega 
nasilja, kot so posilstva, prisilna 
prostitucija, trgovina z ljudmi ali 
suženjstvo, kot taktiko bojevanja za 
teroriziranje ali razseljevanje civilistov ali 
v korist strani konflikta); 



AM\1004192SL.doc 9/11 PE519.691v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 14
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(7a) poziva k vzpostavitvi podpornih 
sistemov in naložbam v specializirane 
storitve za žrtve posilstev in travm zaradi 
nasilja na podlagi spola, zagrešenega med 
konflikti ali vojnami;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri 
spodbujanju človekovih pravic in 
demokratičnih reform, podpiranju 
preprečevanja konfliktov ter utrjevanju 
politične udeležbe in zastopanosti.

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri 
spodbujanju človekovih pravic in 
demokratičnih reform, podpiranju 
preprečevanja konfliktov.

Or. en

Predlog spremembe 16
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri 
spodbujanju človekovih pravic in 

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk in 
ozaveščanja o tem pri spodbujanju 
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demokratičnih reform, podpiranju 
preprečevanja konfliktov ter utrjevanju 
politične udeležbe in zastopanosti.

človekovih pravic in demokratičnih reform, 
podpiranju preprečevanja konfliktov ter 
utrjevanju politične udeležbe in 
zastopanosti.

Or. en

Predlog spremembe 17
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri 
spodbujanju človekovih pravic in 
demokratičnih reform, podpiranju 
preprečevanja konfliktov ter utrjevanju 
politične udeležbe in zastopanosti.

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri 
spodbujanju človekovih pravic in 
demokratičnih reform, podpiranju 
preprečevanja konfliktov ter utrjevanju 
politične udeležbe in zastopanosti ter pri 
mirovnih pogajanjih, vzpostavitvi miru in 
pokonfliktnem načrtovanju.

Or. en

Predlog spremembe 18
Mariya Gabriel

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri 
spodbujanju človekovih pravic in 
demokratičnih reform, podpiranju 
preprečevanja konfliktov ter utrjevanju 
politične udeležbe in zastopanosti.

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri 
spodbujanju človekovih pravic in 
demokratičnih reform, podpiranju 
preprečevanja konfliktov ter utrjevanju 
politične udeležbe in zastopanosti; glede 
tega ugotavlja, da je treba upoštevati 
priporočila iz poročil misij EU za 
opazovanje volitev, ki zadevajo 
sodelovanje žensk pri volilnem postopku;

Or. fr
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Predlog spremembe 19
Mariya Gabriel

Osnutek mnenja
Odstavek 8a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja, da je verodostojnost 
zunanjega delovanja Unije odvisna tudi 
od spoštovanja načela skladnosti med 
notranjimi politikami in razvojnimi cilji.

Or. fr


