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Predlog spremembe 1
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izjavlja, da bi moralo biti 
zavzemanje za pravice žensk bistveni del 
dialogov o človekovih pravicah, ki 
potekajo med EU in tretjimi državami; 
priznava pozitivno vlogo evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje (EEAS) in Komisijo, naj 
v sodelovanju s posamezno državo 
opredelita probleme, ki jih je treba 
obravnavati hkrati, da se sredstva in cilje 
usmeri v boljše izpolnjevanje ciljev;

1. ponovno izjavlja, da bi moralo biti 
zavzemanje za pravice žensk bistveni del 
dialogov o človekovih pravicah, ki 
potekajo med EU in tretjimi državami; 
priznava pozitivno vlogo evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje (EEAS) in Komisijo, naj 
v sodelovanju s posamezno državo 
opredelita probleme, ki jih je treba 
obravnavati hkrati, da se sredstva in cilje 
usmeri v boljše izpolnjevanje ciljev; 
bodoče financiranje in sredstva bi morali 
biti odvisni od tega, ali bodo ti cilji 
izpolnjeni ali ne;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izjavlja, da bi moralo biti 
zavzemanje za pravice žensk bistveni del 
dialogov o človekovih pravicah, ki 
potekajo med EU in tretjimi državami; 
priznava pozitivno vlogo evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje (EEAS) in Komisijo, naj 
v sodelovanju s posamezno državo 
opredelita probleme, ki jih je treba 
obravnavati hkrati, da se sredstva in cilje 

1. ponovno izjavlja, da bi moralo biti 
zavzemanje za pravice žensk bistveni del 
dialogov o človekovih pravicah, ki 
potekajo med EU in tretjimi državami; 
priznava pozitivno vlogo evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje (EEAS) in Komisijo, naj 
v sodelovanju s posamezno državo 
opredelita probleme, ki jih je treba 
obravnavati hkrati, da bi bolje izpolnili 
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usmeri v boljše izpolnjevanje ciljev; cilje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti in 
povečati udeležbo žensk pri pogajanjih in 
njihovo dejavno vlogo v mirnih 
tranzicijah, saj imajo ženske ključno 
vlogo pri ohranjanju miru, spodbujanju 
dialoga in reševanja sporov ter pri 
ohranjanju kohezije v družbi in njenih 
strukturah;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da ima Evropska unija 
posebnega predstavnika za človekove 
pravice, ta funkcija pa bi morala EU 
omogočiti, da usklajuje svoje ukrepe in 
poveča svojo razumljivost in 
prepoznavnost za spodbujanje človekovih 
pravic v svetu, zlasti za spodbujanje pravic 
žensk.

Or. fr

Predlog spremembe 5
Nicole Kiil-Nielsen
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini; poudarja pomen 
obveščanja in ozaveščanja javnosti v 
skupnostih, v katerih se izvaja pohabljanje
ženskih spolnih organov;

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini, ter poziva vse 
države članice Sveta Evrope, naj 
podpišejo in ratificirajo Konvencijo o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima, ter 
EU, naj začne proces pristopa h 
konvenciji, da bi zagotovila koherenco 
med notranjimi in zunanjimi ukrepi EU 
proti nasilju nad ženskami; poudarja 
pomen obveščanja in ozaveščanja javnosti 
v skupnostih, pa tudi vključitve 
zagovornikov človekovih pravic, ki se že 
ukvarjajo z odpravo pohabljanja ženskih 
spolnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini; poudarja pomen 
obveščanja in ozaveščanja javnosti v 
skupnostih, v katerih se izvaja pohabljanje 
ženskih spolnih organov;

2. ponovno obsoja vse vrste nasilja nad 
ženskami, zlasti uporabo spolnega nasilja 
kot orožja v vojni in nasilje v družini; 
poudarja pomen obveščanja in ozaveščanja 
javnosti v skupnostih, v katerih se izvajajo
pohabljanje ženskih spolnih organov, 
zgodnje in prisilne poroke, umori žensk in 
druge kršitve človekovih pravic na podlagi 
spola;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini; poudarja pomen 
obveščanja in ozaveščanja javnosti v 
skupnostih, v katerih se izvaja pohabljanje 
ženskih spolnih organov;

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini; poudarja pomen 
obveščanja in ozaveščanja javnosti v 
skupnostih, v katerih se izvaja pohabljanje 
ženskih spolnih organov; spodbuja ESZD 
in države članice EU, naj v svojih 
političnih dialogih s partnerskimi 
državami, kjer se še vedno izvaja 
pohabljanje ženskih spolnih organov, še 
naprej obravnavajo vprašanje te prakse; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini; poudarja pomen 
obveščanja in ozaveščanja javnosti v 
skupnostih, v katerih se izvaja pohabljanje 
ženskih spolnih organov;

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini; poudarja pomen 
obveščanja in ozaveščanja javnosti v 
skupnostih, v katerih se izvaja pohabljanje 
ženskih spolnih organov, in poziva 
Komisijo, naj ukine pomoč državam, kjer 
se to pohabljanje izvaja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Lívia Járóka
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v 
vojni in nasilje v družini; poudarja pomen 
obveščanja in ozaveščanja javnosti v 
skupnostih, v katerih se izvaja pohabljanje 
ženskih spolnih organov;

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, 
zlasti uporabo spolnih zlorab in nasilja kot 
orožja v vojni in nasilje v družini; poudarja 
pomen obveščanja in ozaveščanja javnosti 
v skupnostih, v katerih se izvajajo spolne 
zlorabe mladih deklet in pohabljanje 
ženskih spolnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 10
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poziva EU, naj okrepi svoje ukrepe za 
odpravo praks na podlagi spola, tako da 
bo obravnavala in učinkovito izkoreninila 
vse temeljne vzroke za kulturo dajanja 
prednosti sinovom z bojem proti „ubojem 
na podlagi spola“, ki je vedno večji 
problem v državah Azije, Evrope, Afrike 
in Amerike, o katerem se ne poroča; 
vztraja, da bi morale biti takšne 
preventivne politike osnovni element 
pristopa EU k razvojnemu sodelovanju;

Or. en

Predlog spremembe 11
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic 
žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z 
vsemi državami kandidatkami za pristop, 
brez izjem; opominja, da nenehno hudo 
nasilje nad ženskami in dekleti ostaja 
velika težava Turčije kot pristopne države; 
poziva turško vlado, naj pospeši reforme 
ter doseže vidne in oprijemljive rezultate 
pri uporabi načela enakosti in spoštovanja 
pravic žensk;

Or. en

Predlog spremembe 12
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva EU in države članice, naj 
podprejo polno sodelovanje žensk pri 
sprejemanju političnih in gospodarskih 
odločitev, zlasti pri procesih vzpostavljanja 
miru, prehodu v demokracijo in reševanju 
sporov;

3. pozdravlja polno sodelovanje žensk pri 
sprejemanju političnih in gospodarskih 
odločitev, zlasti pri procesih vzpostavljanja 
miru, prehodu v demokracijo in reševanju 
sporov;

Or. en

Predlog spremembe 13
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, Komisijo in 
EEAS, naj poudarijo ekonomsko 
neodvisnost žensk v državah v razvoju s 

4. poziva države članice, Komisijo in 
EEAS, naj poudarijo ekonomsko in 
politično neodvisnost žensk v državah v 
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spodbujanjem njihovega udejstvovanja v 
malih in srednjih podjetjih in kmetijstvu ter 
dostopa do zemljišč;

razvoju s spodbujanjem njihovega 
udejstvovanja v malih in srednjih podjetjih 
in kmetijstvu ter dostopa do zemljišč, pa 
tudi njihove udeležbe v projektih razvoja 
podeželja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. zato poziva Komisijo in Svet, naj 
nadalje spodbujata tretje države, naj 
upoštevajo pravice žensk pri pripravi 
nacionalne zakonodaje in naj zagotovijo 
njeno izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z 
enakostjo spolov, zdravjem mater in 
dostopom do izobrazbe, zlasti za dekleta in 
mlade ženske;

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z 
enakostjo spolov, zdravjem mater in 
dostopom do izobrazbe, zlasti za dekleta in 
mlade ženske, s trdno zavezo držav 
povečanju odgovornosti in izboljšanju 
mehanizmov spremljanja za obstoječe 
obveznosti glede človekovih pravic, 
spodbujanju dostopa do pravosodja za vse 
in zagotavljanju učinkovite udeležbe za 
vse, tudi najbolj marginalizirane in 
prikrajšane pri razvojnem odločanju in 
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izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z 
enakostjo spolov, zdravjem mater in 
dostopom do izobrazbe, zlasti za dekleta in 
mlade ženske;

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z 
enakostjo spolov, zdravjem mater in 
dostopom do izobrazbe, zlasti za dekleta in 
mlade ženske; odločno priporoča 
oblikovanje samostojnega cilja glede 
pravic žensk in enakosti spolov v 
razvojnih ciljih tisočletja po letu 2015 z 
odločnim poudarkom na spolnem in 
reproduktivnem zdravju in pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 17
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego
razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z 
enakostjo spolov, zdravjem mater in
dostopom do izobrazbe, zlasti za dekleta in 
mlade ženske;

5. poziva k okrepitvi prizadevanj, da bi 
dosegli kar največ pri razvojnih ciljih
tisočletja v zvezi z enakostjo spolov, 
zdravjem mater, dostopom do izobrazbe, 
pravicami do spolnega in reproduktivnega 
zdravja, zlasti za dekleta in mlade ženske, 
preden se iztečejo roki;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z 
enakostjo spolov, zdravjem mater in 
dostopom do izobrazbe, zlasti za dekleta in 
mlade ženske;

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z 
enakostjo spolov, zdravjem mater in 
dostopom do ustreznega zdravstvenega 
sistema in izobrazbe, zlasti za 
najranljivejše skupine, kot so dekleta in 
mlade ženske;

Or. en

Predlog spremembe 19
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da se še vedno ne posveča 
dovolj pozornosti kršitvam spolnih in 
reproduktivnih pravic, ki spodkopavajo 
prizadevanja za doseganje zavez iz 
akcijskega programa iz Kaira 
(Mednarodna konferenca o prebivalstvu 
in razvoju – ICPD), ter obravnavi 
diskriminacije v strategijah na področju 
prebivalstva in razvoja, vključno z 
diskriminacijo na podlagi spola in 
neenakostjo; poudarja, da je bil napredek 
na področju reproduktivnega zdravja 
ponekod omejen zaradi kršitev, kot so 
otroške, zgodnje in prisilne poroke ter 
nezmožnost uveljavljanja najnižje 
zakonsko predpisane starosti za poroko, 
prisilne prakse, kot so prisilna sterilizacija 
ali pohabljanje ženskih spolnih organov, 
ter nepriznavanje samostojnosti ženskam 
in dekletom pri odločanju o spolnem in 
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reproduktivnem zdravju brez 
diskriminacije, prisile in nasilja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. poziva EU in njene države članice, 
naj zagotovijo, da bo proces pregleda 
ICPD+20 omogočil celovit pregled vseh 
vidikov, povezanih s polnim uživanjem 
spolnih in reproduktivnih pravic, in 
potrdijo, da si bodo odločno in 
progresivno prizadevale za uveljavljanje 
spolnih in reproduktivnih pravic za vse v 
skladu z mednarodnimi standardi na 
področju človekovih pravic in večjo 
odgovornostjo za svoje dosežke; zlasti 
poziva EU in njene države članice, naj 
zagotovijo, da se pregled opravi na 
podlagi sodelovanja in da se omogoči 
smiselno sodelovanje različnim interesnim 
skupinam, vključno s civilno družbo ter 
ženskami, mladoletniki in mladimi; 
opozarja, da mora okvir takega pregled
temeljiti na človekovih pravicah in biti 
posebej osredotočen na spolne in 
reproduktivne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 21
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6



AM\1005400SL.doc 13/13 PE521.481v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zahteva, da se pri pripravi programov 
za podporo sodelovanju žensk pri volilnem 
postopku in izvajanju priporočil misij 
vedno upoštevajo ugotovitve misij za 
opazovanje volitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 22
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zahteva, da se pri pripravi programov za 
podporo sodelovanju žensk pri volilnem 
postopku in izvajanju priporočil misij 
vedno upoštevajo ugotovitve misij za 
opazovanje volitev.

6. zahteva, da se pri pripravi programov za 
podporo polnemu in enakopravnemu
sodelovanju žensk pri volilnem postopku in 
izvajanju priporočil misij vedno upoštevajo 
ugotovitve misij za opazovanje volitev.

Or. en


