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Pozmeňujúci návrh 1
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. opätovne zdôrazňuje, že presadzovanie 
práv žien by malo tvoriť zásadnú súčasť 
dialógov o ľudských právach, ktoré vedie 
EÚ s tretími krajinami; uznáva pozitívnu 
úlohu, ktorú zohráva európsky nástroj 
pre demokraciu a ľudské práva; nabáda 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť 
(ESVČ) a Komisiu, aby v spolupráci 
s každou krajinou určili problémy, ktoré 
treba súčasne riešiť, aby sa finančné 
prostriedky a zdroje mohli cielene 
využívať v záujme lepšieho plnenia cieľov;

1. opätovne zdôrazňuje, že presadzovanie 
práv žien by malo tvoriť zásadnú súčasť 
dialógov o ľudských právach, ktoré vedie 
EÚ s tretími krajinami; uznáva pozitívnu 
úlohu, ktorú zohráva európsky nástroj 
pre demokraciu a ľudské práva; nabáda 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť 
(ESVČ) a Komisiu, aby v spolupráci 
s každou krajinou určili problémy, ktoré 
treba súčasne riešiť, aby sa finančné 
prostriedky a zdroje mohli cielene 
využívať v záujme lepšieho plnenia cieľov;
budúce financovanie a zdroje musia 
závisieť od toho, či budú tieto ciele 
splnené alebo nie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. opätovne zdôrazňuje, že presadzovanie 
práv žien by malo tvoriť zásadnú súčasť 
dialógov o ľudských právach, ktoré vedie 
EÚ s tretími krajinami; uznáva pozitívnu 
úlohu, ktorú zohráva európsky nástroj 
pre demokraciu a ľudské práva; nabáda 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
(ESVČ) a Komisiu, aby v spolupráci 
s každou krajinou určili problémy, ktoré 
treba súčasne riešiť, aby sa finančné 
prostriedky a zdroje mohli cielene 

1. opätovne zdôrazňuje, že presadzovanie 
práv žien by malo tvoriť zásadnú súčasť 
dialógov o ľudských právach, ktoré vedie 
EÚ s tretími krajinami; uznáva pozitívnu 
úlohu, ktorú zohráva európsky nástroj 
pre demokraciu a ľudské práva; nabáda 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
(ESVČ) a Komisiu, aby v spolupráci 
s každou krajinou určili problémy, ktoré 
treba súčasne riešiť v záujme lepšieho 
plnenia cieľov;
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využívať v záujme lepšieho plnenia cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
a rozšíriť účasť žien za rokovacím stolom, 
ako aj ich aktívnu úlohu pri pokojnej 
zmene režimu, pretože ženy môžu 
zohrávať kľúčovú úlohu pri udržiavaní 
mieru, pri podpore dialógu a riešenia 
konfliktov a pri udržiavaní súdržnosti 
v spoločnosti a jej štruktúrach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že Európska únia má 
osobitného zástupcu pre ľudské práva 
a že táto funkcia musí EÚ umožniť, aby 
koordinovala svoju činnosť a zlepšila jej 
čitateľnosť a viditeľnosť v záujme 
podpory ľudských práv vo svete, a najmä 
podpory práv žien.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 5
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov;

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie, a vyzýva všetky členské 
štáty Rady Európy, aby podpísali 
a ratifikovali Dohovor o predchádzaní 
násiliu na ženách a o boji proti nemu, 
a EÚ, aby začala proces pristúpenia 
k tomuto dohovoru s cieľom zabezpečiť 
súlad medzi vnútornou a vonkajšou 
činnosťou EÚ v oblasti násilia na ženách;
zdôrazňuje význam informačných 
a osvetových kampaní v komunitách, ako 
aj zapojenie obhajcov ľudských práv, 
ktorí už pracujú na tom, aby sa ukončilo 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov;

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov, skoré 
a nútené sobáše, vraždenie žien a iné 
rodovo podmienené porušovanie 
ľudských práv;
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Pozmeňujúci návrh 7
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov;

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov; nabáda 
ESVČ a členské štáty EÚ, aby pokračovali 
v riešení problematiky mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov v rámci 
svojich politických a strategických 
dialógov s partnerskými krajinami, kde sa 
tieto praktiky stále vykonávajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov;

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov, a vyzýva 
Komisiu, aby pozastavila pomoc krajinám, 
kde sa praktizuje mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov;



AM\1005400SK.doc 7/14 PE521.481v01-00

SK
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Pozmeňujúci návrh 9
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 
a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní 
v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov;

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia 
páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho zneužívania a násilia ako 
vojenskej zbrane a domáce násilie;
zdôrazňuje význam informačných 
a osvetových kampaní v komunitách, ktoré 
praktizujú sexuálne zneužívanie dievčat 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. naliehavo vyzýva EÚ, aby posilnila 
svoju činnosť zameranú na ukončenie 
praktík, pri ktorých sa uprednostňuje 
určité pohlavie, a to účinným riešením 
a odstránením všetkých základných 
príčin, ktoré vedú k rozvoju kultúr 
uprednostňujúcich synov, a bojom proti 
gendercíde, ktorá je v krajinách Ázie, 
Európy, Afriky a Ameriky čoraz 
rozšírenejším problémom, o ktorom sa 
však dostatočne neinformuje; trvá na tom, 
aby takéto preventívne politiky boli 
zásadnými prvkami v prístupe EÚ 
k rozvojovej spolupráci;
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Pozmeňujúci návrh 11
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby ústrednou témou 
jej rokovaní so všetkými kandidátskymi 
krajinami uchádzajúcimi sa o pristúpenie 
bez výnimky bola otázka práv žien;
pripomína, že pretrvávajúca závažnosť 
násilia voči ženám a dievčatám je naďalej 
hlavným nedostatkom v prípade Turecka 
ako prístupovej krajiny; naliehavo vyzýva 
tureckú vládu, aby urýchlila reformy 
a dosiahla viditeľné a konkrétne výsledky 
pri uplatňovaní zásady rovnosti 
a dodržiavaní práv žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada EÚ a jej členské štáty, aby 
podporovali plnú účasť žien 
na rozhodnutiach o politických 
a hospodárskych otázkach, najmä pokiaľ 
ide o procesy budovania mieru, prechod 
k demokracii a riešenie konfliktov;

3. víta plnú účasť žien na rozhodnutiach 
o politických a hospodárskych otázkach, 
najmä pokiaľ ide o procesy budovania 
mieru, prechod k demokracii a riešenie 
konfliktov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nabáda členské štáty, Komisiu a ESVČ, 
aby kládli dôraz na posilnenie 
ekonomického postavenia žien 
v rozvojových krajinách tým, že podporia 
ich angažovanosť v malých a stredných 
podnikoch a poľnohospodárstve, ako aj ich 
prístup k pôde;

4. nabáda členské štáty, Komisiu a ESVČ, 
aby kládli dôraz na posilnenie 
ekonomického a politického postavenia 
žien v rozvojových krajinách tým, že 
podporia ich angažovanosť v malých 
a stredných podnikoch 
a poľnohospodárstve, ako aj ich prístup 
k pôde a ich zapojenie do projektov 
rozvoja vidieka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. naliehavo preto vyzýva Komisiu 
a Radu, aby ďalej nabádali tretie krajiny, 
aby zohľadňovali práva žien pri tvorbe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a zabezpečili ich vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov v oblasti rodovej rovnosti, zdravia 
matiek a prístupu k vzdelávaniu, najmä 
v prípade dievčat a mladých žien;

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov v oblasti rodovej rovnosti, zdravia 
matiek a prístupu k vzdelávaniu, najmä 
v prípade dievčat a mladých žien, pričom 
sa členské štáty pevne zaviažu posilňovať 
mechanizmy zodpovednosti 
a monitorovania v súvislosti s existujúcimi 
záväzkami v oblasti ľudských práv, 
podporovať prístup k spravodlivosti pre 
všetkých a zabezpečiť skutočnú účasť 
všetkých na prijímaní rozhodnutí v oblasti 
rozvoja a ich vykonávaní vrátane najviac 
marginalizovaných a znevýhodnených 
skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov v oblasti rodovej rovnosti, zdravia 
matiek a prístupu k vzdelávaniu, najmä 
v prípade dievčat a mladých žien;

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov v oblasti rodovej rovnosti, zdravia 
matiek a prístupu k vzdelávaniu, najmä 
v prípade dievčat a mladých žien; dôrazne 
odporúča, aby sa v rámci miléniových 
rozvojových cieľov po roku 2015 stanovil 
samostatný cieľ týkajúci sa práv žien 
a rodovej rovnosti s osobitným dôrazom 
na sexuálne a reprodukčné zdravie 
a súvisiace práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov v oblasti rodovej rovnosti, zdravia 
matiek a prístupu k vzdelávaniu, najmä 
v prípade dievčat a mladých žien;

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie čo najväčšieho počtu
miléniových rozvojových cieľov v oblasti 
rodovej rovnosti, zdravia matiek, prístupu 
k vzdelávaniu, práv v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia, najmä v prípade 
dievčat a mladých žien, a to pred 
uplynutím stanovených lehôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov v oblasti rodovej rovnosti, zdravia 
matiek a prístupu k vzdelávaniu, najmä 
v prípade dievčat a mladých žien;

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie 
o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov v oblasti rodovej rovnosti, zdravia 
matiek a prístupu k primeranému systému 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, 
najmä v prípade najzraniteľnejších 
skupín, ako sú dievčatá a mladé ženy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)



PE521.481v01-00 12/14 AM\1005400SK.doc

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje pretrvávajúcu 
nedostatočnú pozornosť venovanú oblasti 
porušovania sexuálnych a reprodukčných 
práv, ktoré narúša úsilie o splnenie 
záväzkov káhirského akčného programu 
(ICPD) a riešenie diskriminácie – vrátane 
diskriminácie na základe pohlavia 
a rodovej nerovnosti – v stratégiách 
v oblastiach populácie a rozvoja;
zdôrazňuje, že pokrok v oblasti 
reprodukčného zdravia bol v niektorých 
súvislostiach obmedzený porušeniami, 
ako sú sobáše detí, skoré a nútené sobáše 
a neschopnosť presadzovať minimálny 
zákonný vek pre uzavretie manželstva, 
donucovacie praktiky, ako je nútená 
sterilizácia alebo mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov, ako aj odopretie 
samostatnosti žien a dievčat pri 
rozhodovaní o svojom sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví bez diskriminácie, 
nátlaku a násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby zabezpečili, že proces 
preskúmania ICPD+20 povedie ku 
komplexnému preskúmaniu všetkých 
aspektov súvisiacich s plným požívaním 
sexuálnych a reprodukčných práv, a aby 
potvrdili pevný a pokrokový prístup 
k sexuálnym a reprodukčným právam pre 
všetkých v súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv 
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a zvýšením zodpovednosti za ich výsledky;
vyzýva najmä EÚ a jej členské štáty, aby 
zabezpečili, že proces preskúmania bude 
prebiehať participatívnym spôsobom 
a poskytne rôznym zúčastneným stranám 
vrátane občianskej spoločnosti, ako aj 
ženám, mladistvým a mladým ľuďom 
príležitosť zúčastniť sa zmysluplným 
spôsobom; pripomína, že rámec takéhoto 
preskúmania musí byť založený na 
ľudských právach a musí byť osobitne 
zameraný na sexuálne a reprodukčné 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada, aby sa závery volebných 
pozorovateľských misií EÚ vždy 
zohľadňovali pri tvorbe programov 
zameraných na podporu účasti žien 
na volebných postupoch, ako aj pri 
vykonávaní odporúčaní týchto misií.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada, aby sa závery volebných 
pozorovateľských misií EÚ vždy 
zohľadňovali pri tvorbe programov 

6. žiada, aby sa závery volebných 
pozorovateľských misií EÚ vždy 
zohľadňovali pri tvorbe programov 
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zameraných na podporu účasti žien 
na volebných postupoch, ako aj pri 
vykonávaní odporúčaní týchto misií.

zameraných na podporu plnej 
a rovnoprávnej účasti žien na volebných 
postupoch, ako aj pri vykonávaní 
odporúčaní týchto misií.

Or. en


