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Pozměňovací návrh 1
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu opakuje, že prosazování práv žen 
by mělo tvořit zásadní součást dialogu 
o lidských právech vedeného mezi EU 
a třetími zeměmi; uznává pozitivní úlohu 
evropského nástroje pro demokracii 
a lidská práva; vyzývá Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby 
ve spolupráci s jednotlivými zeměmi 
vymezily problémy, které mají být 
souběžně řešeny, aby bylo možné plánovat 
využití finančních prostředků a zdrojů 
potřebných pro lepší plnění příslušných 
cílů;

1. znovu opakuje, že prosazování práv žen 
by mělo tvořit zásadní součást dialogu 
o lidských právech vedeného mezi EU 
a třetími zeměmi; uznává pozitivní úlohu 
evropského nástroje pro demokracii 
a lidská práva; vyzývá Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby 
ve spolupráci s jednotlivými zeměmi 
vymezily problémy, které mají být 
souběžně řešeny, aby bylo možné plánovat 
využití finančních prostředků a zdrojů 
potřebných pro lepší plnění příslušných 
cílů; budoucí financování a zdroje musí 
záviset na tom, zda budou tyto cíle plněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu opakuje, že prosazování práv žen 
by mělo tvořit zásadní součást dialogu 
o lidských právech vedeného mezi EU 
a třetími zeměmi; uznává pozitivní úlohu 
evropského nástroje pro demokracii 
a lidská práva; vyzývá Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby 
ve spolupráci s jednotlivými zeměmi 
vymezily problémy, které mají být 
souběžně řešeny, aby bylo možné plánovat 
využití finančních prostředků a zdrojů 
potřebných pro lepší plnění příslušných 

1. znovu opakuje, že prosazování práv žen 
by mělo tvořit zásadní součást dialogu 
o lidských právech vedeného mezi EU 
a třetími zeměmi; uznává pozitivní úlohu 
evropského nástroje pro demokracii 
a lidská práva; vyzývá Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby 
ve spolupráci s jednotlivými zeměmi 
vymezily problémy, které mají být řešeny 
souběžně, aby byly lépe plněny příslušné 
cíle;
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cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že by se měla zajišťovat a 
rozšiřovat účast žen jak u jednacího stolu, 
tak na aktivní práci v procesech mírové 
transformace, neboť ženy mohou 
zaujímat klíčovou úlohu v udržování 
míru, podpoře dialogu a řešení konfliktů a 
v udržování soudržnosti ve společnosti a 
jejích strukturách;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že Evropská unie má 
zvláštního zástupce pro lidská práva a že 
tato funkce musí EU umožnit, aby v 
zájmu podpory lidských práv ve světě, a 
zejména v zájmu podpory práv žen, 
koordinovala svou činnost a zvýšila svou 
čitelnost a viditelnost;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; 
zdůrazňuje význam informačních 
a osvětových kampaní v komunitách,
v nichž je praktikováno mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí, 
a vyzývá všechny členské státy Rady 
Evropy, aby podepsaly a ratifikovaly 
Úmluvu o předcházení násilí páchaného 
na ženách a boji proti němu, a Evropskou 
unii, aby zahájila proces přistoupení k této 
Úmluvě s cílem zajistit soulad mezi vnitřní 
a vnější činností EU v oblasti násilí 
páchaného na ženách; zdůrazňuje význam 
informačních a osvětových kampaní 
v komunitách a význam toho, aby do nich 
byli zapojeni obránci lidských práv, kteří 
již pracují na tom, aby se skoncovalo s 
praxí mrzačení ženských pohlavních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; 
zdůrazňuje význam informačních 
a osvětových kampaní v komunitách, 
v nichž je praktikováno mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

2. znovu odsuzuje veškeré druhy násilí 
páchaného na ženách, zejména používání 
sexuálního násilí jako válečné zbraně 
a domácí násilí; zdůrazňuje význam 
informačních a osvětových kampaní 
v komunitách, v nichž je praktikováno 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
sňatky v raném věku a nucené sňatky, 
vraždy žen a jiná porušování lidských 
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práv na základě pohlaví; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; 
zdůrazňuje význam informačních 
a osvětových kampaní v komunitách, 
v nichž je praktikováno mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; 
zdůrazňuje význam informačních 
a osvětových kampaní v komunitách, 
v nichž je praktikováno mrzačení ženských 
pohlavních orgánů; vybízí Evropskou 
službu pro vnější činnost a členské státy 
EU, aby v případě těch partnerských zemí,
kde stále dochází k mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, danou otázku v 
politickém dialogu s těmito zeměmi řešily; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; 
zdůrazňuje význam informačních 
a osvětových kampaní v komunitách, 
v nichž je praktikováno mrzačení ženských 

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; 
zdůrazňuje význam informačních 
a osvětových kampaní v komunitách, 
v nichž je praktikováno mrzačení ženských 
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pohlavních orgánů; pohlavních orgánů, a vyzývá Komisi, aby 
pozastavila pomoc zemím, v nichž k 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
dochází;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; 
zdůrazňuje význam informačních 
a osvětových kampaní v komunitách, 
v nichž je praktikováno mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané 
na ženách, zejména používání sexuálního 
zneužívání a násilí jako válečné zbraně 
a domácí násilí; zdůrazňuje význam 
informačních a osvětových kampaní 
v komunitách, v nichž je praktikováno 
pohlavní zneužívání dívek a mrzačení 
ženských pohlavních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá EU, aby posílila svou 
činnost směřující ke skoncování s postupy 
selekce na základě pohlaví, a to cestou 
řešení všech základních příčin, jimiž jsou 
podmíněny kultury upřednostňující syny, 
a jejich skutečného vymýcení a cestou 
boje proti zabíjení na základě pohlaví, 
které se stává v některých asijských, 
evropských, afrických a amerických 
zemích čím dále závažnějším problémem, 
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jemuž není věnována dostatečná 
pozornost; trvá na tom, že takovéto 
preventivní politiky by měly být zásadním 
prvkem v přístupu EU k rozvojové 
spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby otázku práv žen 
postavila do středu jednání se všemi 
zeměmi kandidujícími na přistoupení, a to 
bez výjimky; připomíná, že v případě 
Turecka jakožto země usilující o 
přistoupení zůstává přetrvávající vážná 
situace, pokud jde o násilí páchané na 
ženách a dívkách, závažným nedostatkem; 
naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby 
urychlila reformy a zajistila viditelné a 
konkrétní výsledky v uplatňování zásady 
rovnosti a dodržování práv žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá EU a její členské státy, aby 
podporovaly plné zapojení žen do 
politických a hospodářských 
rozhodovacích procesů, zejména do 

3. vítá plné zapojení žen do politických 
a hospodářských rozhodovacích procesů, 
zejména do procesů budování míru, 
demokratické transformace a řešení 
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procesů budování míru, demokratické 
transformace a řešení konfliktů;

konfliktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, Komisi a ESVČ, 
aby kladly důraz na posílení ekonomického 
vlivu žen v rozvojových zemích 
prosazováním jejich zapojení do malých 
a středních podniků a zemědělství a jejich 
přístupu k půdě;

4. vyzývá členské státy, Komisi a ESVČ, 
aby kladly důraz na posílení ekonomického 
a politického vlivu žen v rozvojových 
zemích prosazováním jejich zapojení do 
malých a středních podniků a zemědělství 
a jejich přístupu k půdě a jejich zapojením 
do projektů rozvoje venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby nadále povzbuzovaly třetí země k 
tomu, aby při vypracovávání 
vnitrostátních právních předpisů a jejich 
provádění zohledňovaly práva žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nicole Kiil-Nielsen
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
pokud jde o rovnost mužů a žen, zdraví 
matek a přístup ke vzdělání, zejména dívek 
a mladých žen;

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
pokud jde o rovnost mužů a žen, zdraví 
matek a přístup ke vzdělání, zejména dívek 
a mladých žen, a to na základě pevného 
odhodlání států zvýšit odpovědnost a 
zlepšit mechanismy monitorování, pokud 
jde o stávající závazky v oblasti lidských 
práv, podporovat přístup ke spravedlnosti 
pro všechny a zajistit možnost skutečné 
účasti na přijímání rozhodnutí ohledně 
rozvoje a na jejich provádění každému, 
včetně nejvíce marginalizovaných a 
znevýhodněných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
pokud jde o rovnost mužů a žen, zdraví 
matek a přístup ke vzdělání, zejména dívek 
a mladých žen;

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
pokud jde o rovnost mužů a žen, zdraví 
matek a přístup ke vzdělání, zejména dívek 
a mladých žen; důrazně doporučuje, aby 
mezi rozvojové cíle tisíciletí po roce 2015 
byl zařazen samostatný cíl týkající se práv 
žen a rovnosti pohlaví, a to se silným 
důrazem na sexuální a reprodukční zdraví 
a práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
pokud jde o rovnost mužů a žen, zdraví 
matek a přístup ke vzdělání, zejména dívek 
a mladých žen;

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o maximální dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, pokud jde o rovnost mužů a žen, 
zdraví matek, přístup ke vzdělání a práva 
na sexuální a reprodukční zdraví, zejména 
dívek a mladých žen, a to před vypršením 
lhůty, která pro tyto cíle byla stanovena;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
pokud jde o rovnost mužů a žen, zdraví 
matek a přístup ke vzdělání, zejména dívek 
a mladých žen;

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
pokud jde o rovnost mužů a žen, zdraví 
matek a přístup k odpovídajícímu 
zdravotnímu systému a vzdělání, zejména 
v případě nejzranitelnějších skupin, jako 
jsou dívky a mladé ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že mezi lidmi a v 
rozvojových strategiích se nadále věnuje 
nedostatečná pozornost porušování 
sexuálních a reprodukčních práv, které 
podkopává úsilí o naplnění závazků 
Káhirského akčního programu 
(Mezinárodní konference o populaci a 
rozvoji) a řešení diskriminace, včetně 
diskriminace a nerovnosti na základě 
pohlaví; zdůrazňuje, že pokrok v otázce 
reprodukčního zdraví omezují v některých 
kontextech porušení práv, jako jsou 
sňatky dětí, sňatky v raném věku a nucené 
sňatky, neschopnost vynutit zákonný 
minimální věk pro uzavření sňatku, 
vynucené postupy, jako je nucená 
sterilizace či mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, jakož i to, je-li ženám 
a dívkám upíráno právo rozhodovat o 
svém sexuálním a reprodukčním zdraví 
bez diskriminace, donucení a násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě vyzývá EU a její členské
státy, aby zajistily, že proces přezkumu 
programu Mezinárodní konference o 
populaci a rozvoji po 20 letech od jeho 
přijetí vyústí v komplexní revizi všech 
aspektů, které se váží k možnosti plně 
využívat sexuálních a reprodukčních práv, 
a opakovaně potvrzuje svůj odhodlaný a 
pokrokový přístup k otázce sexuálních a 
reprodukčních práv pro všechny v 
souladu s mezinárodními standardy 
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lidských práv a zvyšující se odpovědností 
za to, je-li jich dosahováno; zejména 
vyzývá EU a její členské státy, aby 
zajistily, že proces přezkumu bude 
probíhat participativním způsobem a 
poskytne různým aktérům včetně 
občanské společnosti, žen, dospívajících a 
mladých lidí příležitost ke smysluplnému 
zapojení; připomíná, že rámec takového 
přezkumu musí vycházet z lidských práv a 
obzvláště se zaměřovat na sexuální a 
reprodukční práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá, aby závěry volebních 
pozorovatelských misí EU byly vždy při 
navrhování programů na podporu účasti 
žen ve volebních procesech a při 
provádění doporučení těchto misí 
zohledňovány

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá, aby závěry volebních 
pozorovatelských misí EU byly vždy při 
navrhování programů na podporu účasti 
žen ve volebních procesech a při provádění 

6. žádá, aby závěry volebních 
pozorovatelských misí EU byly vždy při 
navrhování programů na podporu plné a 
rovnoprávné účasti žen ve volebních 
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CS

doporučení těchto misí zohledňovány. procesech a při provádění doporučení 
těchto misí zohledňovány.

Or. en


