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Pozměňovací návrh 1
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
výrazné škrty ve veřejném zdravotnictví 
a sociálních službách ve většině členských 
států a markantní rozpočtové škrty ve 
snahách o prosazování práv žen mají pro 
ženy nepříznivé důsledky;

B. vzhledem k tomu, že politická orientace 
při řešení hospodářské a finanční krize 
byla pro ženy nepříznivá, protože přinesla 
výrazné škrty ve výdajích ve veřejném 
zdravotnictví a službách sociální péče ve 
většině členských států a vyústila 
v markantní omezení finančních 
prostředků přidělených na snahy o 
prosazování práv žen jak na vnitrostátní, 
tak na evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že násilí na základě 
pohlaví představuje závažné a nepřijatelné 
porušení lidských práv; vzhledem k tomu, 
že je třeba učinit na evropské a 
vnitrostátní úrovni důležité kroky v zájmu 
odstranění tohoto jevu a podstatného 
zmírnění jeho vedlejších účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Mikael Gustafsson
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že chudoba, 
nerovné postavení žen a mužů a 
genderové stereotypy zvyšují riziko násilí a 
dalších forem vykořisťování, včetně 
obchodování se ženami a prostituce, a 
brání ženám, aby se plně zapojily do všech 
oblastí života;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že stejná odměna za 
práci stejné hodnoty je v EU základní 
zásadou, která je zakotvena již v Římské 
smlouvě z roku 1957; vzhledem k tomu, že 
v roce 2010 ženy v EU stále dostávaly za 
stejnou práci v průměru o 16,4 % nižší 
odměnu než muži a že rozdíly 
v odměňování se mezi členskými státy liší, 
přičemž v některých státech v roce 2011 
přesahovaly 22% průměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
vypracovávání právních předpisů a 
analyzování situace v oblasti základních 
práv v EU zohlednily potřeby a obavy žen 
a aby důkladně sledovaly provádění 
evropských právních předpisů týkajících se 
rovnosti pohlaví v členských státech;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
vypracovávání právních předpisů a 
analyzování situace v oblasti základních 
práv v EU zohlednily potřeby a obavy žen, 
rovněž formou spolupráce s občanskou 
společností a ženskými nevládními 
organizacemi, a aby důkladně sledovaly 
provádění evropských právních předpisů 
týkajících se rovnosti pohlaví v členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
vypracovávání právních předpisů a 
analyzování situace v oblasti základních 
práv v EU zohlednily potřeby a obavy žen 
a aby důkladně sledovaly provádění 
evropských právních předpisů týkajících se 
rovnosti pohlaví v členských státech;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
vypracovávání právních předpisů a 
analyzování situace v oblasti základních 
práv v EU zohlednily potřeby a obavy žen; 
zdůrazňuje význam sledování a hodnocení 
provádění evropských právních předpisů 
týkajících se rovnosti pohlaví v členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby zaručily 
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důstojné mzdy a důchody, snížily rozdíly v 
odměňování mezi ženami a muži, vytvořily 
více kvalitnějších pracovních míst pro 
ženy a rovněž aby ženám umožnily 
využívat ke svému prospěchu veřejné 
služby na vysoké úrovni a aby zdokonalily 
ustanovení o sociálním zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla 
komplexní strategii a legislativní akty 
včetně směrnice pro boj proti násilí 
páchanému na ženách, jak Parlament 
požadoval v několika usneseních;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a tzv. zločinů ze cti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále 
zdokonalovaly právní předpisy a aby 
přijaly konkrétní opatření na ochranu
obětí, stíhání agresorů a předcházení

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a tzv. zločiny ze cti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále 
zdokonalovaly právní předpisy s cílem 
stíhat agresory a předcházet násilí;
podporuje směrnici, kterou se zavádí 
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násilí; minimální pravidla pro práva, podporu a 
ochranu obětí trestného činu (směrnice 
2012/29/EU), jejíž součástí je cílená a 
integrovaná podpora obětí se zvláštními 
potřebami, jako jsou oběti násilí na 
základě pohlaví a sexuálního násilí, a 
která obětem poskytuje podporu a 
poradenství v případě traumatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a tzv. zločinů ze cti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále 
zdokonalovaly právní předpisy a aby 
přijaly konkrétní opatření na ochranu obětí, 
stíhání agresorů a předcházení násilí;

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně násilí 
mezi blízkými osobami, sexuálního násilí 
(znásilnění, sexuálního napadení 
a obtěžování), obchodování s lidmi, 
otroctví a škodlivých tradičních praktik, 
jako jsou nucené sňatky, mrzačení 
ženských pohlavních orgánů a tzv. zločiny
ze cti; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly a zdokonalovaly právní předpisy 
v této oblasti a aby přijaly konkrétní 
opatření na ochranu obětí, stíhání agresorů 
a předcházení násilí; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly 
Istanbulskou úmluvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a tzv. zločinů ze cti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále 
zdokonalovaly právní předpisy a aby 
přijaly konkrétní opatření na ochranu obětí, 
stíhání agresorů a předcházení násilí;

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, tzv. 
zločiny ze cti a vraždy žen; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále 
zdokonalovaly právní předpisy a aby 
přijaly konkrétní opatření na ochranu obětí, 
například aby poskytly více finančních 
prostředků na útočiště pro ženy, a na
stíhání agresorů a předcházení násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a tzv. zločinů ze cti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále 
zdokonalovaly právní předpisy a aby 
přijaly konkrétní opatření na ochranu obětí, 
stíhání agresorů a předcházení násilí;

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
prostituce a obchodování s lidmi 
a škodlivých tradičních praktik, jako jsou 
nucené sňatky, mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a tzv. zločiny ze cti; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
a neustále zdokonalovaly právní předpisy 
a aby přijaly konkrétní opatření na ochranu 
obětí, stíhání agresorů a předcházení násilí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a tzv. zločinů ze cti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále
zdokonalovaly právní předpisy a aby 
přijaly konkrétní opatření na ochranu obětí, 
stíhání agresorů a předcházení násilí;

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory 
a ochrany žen a dětí, které se staly obětí 
násilí založeného na pohlaví, včetně 
domácího násilí, sexuálního obtěžování, 
obchodování s lidmi a škodlivých 
tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky 
a sňatky v raném věku, mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, nucená sterilizace
a tzv. zločiny ze cti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly a neustále 
zdokonalovaly právní předpisy a aby 
přijaly konkrétní opatření na ochranu obětí, 
stíhání agresorů a předcházení násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby urychlila svá 
opatření proti porušování základních práv 
mladých dívek, zejména proti průmyslu, 
který vnímá mladé dívky jako sexuální 
objekt a je příčinou nárůstu obchodování 
s dívkami za účelem sexuálního 
vykořisťování v rámci EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 
komplexní strategii k boji proti násilí 
páchanému na ženách, jak je přislíbeno 
ve Stockholmském akčním plánu a jak 
Parlament požadoval v několika 
usneseních; znovu opakuje, že je 
zapotřebí, aby Komise uvedla do činnosti 
legislativní nástroj trestního práva k 
odstranění násilí na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření k boji s hospodářskými 
a společenskými příčinami, které k násilí 
páchanému na ženách přispívají, jako je 
nezaměstnanost, nízké mzdy a důchody, 
nedostatek bytů, chudoba a neexistující či 
nedostačující veřejné služby, především 
služby veřejného zdraví, vzdělání 
a sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marina Yannakoudakis
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby respektovaly 
a chránily sexuální a reprodukční zdraví 
žen a jejich práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby respektovaly 
a chránily sexuální a reprodukční zdraví
žen a jejich práva;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
provádění vnitrostátních strategií 
týkajících se respektování a ochrany 
sexuálního a reprodukčního zdraví žen a 
jejich práv; trvá na tom, že je úlohou 
Evropské unie, aby zvyšovala 
informovanost a propagovala osvědčené 
postupy v této záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby respektovaly 
a chránily sexuální a reprodukční zdraví 
žen a jejich práva;

3. vyzývá členské státy, aby respektovaly 
a chránily sexuální a reprodukční zdraví 
žen a jejich práva (SRZP); znovu 
připomíná, že zdraví je základní lidské 
právo, které je nezbytné k výkonu 
ostatních lidských práv, a že EU může 
dosáhnout nejvyšší dosažitelné úrovně 
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zdraví jen v případě, že plně uzná sexuální 
a reprodukční zdraví a práva a bude je 
podporovat a chránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby chránily 
zdraví svých občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že trhy s prostitucí, které 
se neustále rozrůstají a jsou v některých 
členských státech legalizovány 
a institucionalizovány, se ukázaly být 
hybnou silou obchodování s lidmi, a proto 
vyzývá k přijetí opatření, která omezí trhy 
s prostitucí, jako například uplatňování 
postihů vůči vykořisťovatelům, včetně 
pasáků a osob platících za sexuální 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Antonyia Parvanova
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedostatečné zastoupení 
žen v politickém rozhodování představuje 
demokratický deficit; vyzývá proto členské 
státy, aby zavedly opatření pozitivní 
diskriminace, jako jsou právní předpisy pro 
paritní systémy a dočasné genderové 
kvóty;

5. domnívá se, že nedostatečné zastoupení 
žen v politickém a obchodním
rozhodování představuje deficit; vyzývá 
proto členské státy, aby zavedly opatření 
pozitivní diskriminace, jako jsou právní 
předpisy pro paritní systémy a dočasné 
genderové kvóty;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedostatečné zastoupení 
žen v politickém rozhodování představuje 
demokratický deficit; vyzývá proto členské 
státy, aby zavedly opatření pozitivní 
diskriminace, jako jsou právní předpisy pro 
paritní systémy a dočasné genderové 
kvóty;

5. domnívá se, že nedostatečné zastoupení 
žen v politickém rozhodování představuje 
demokratický deficit; vyzývá proto členské 
státy, aby zavedly opatření pozitivní 
diskriminace, jako jsou právní předpisy pro 
paritní systémy a genderové kvóty;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedostatečné zastoupení 5. domnívá se, že nedostatečné zastoupení 
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žen v politickém rozhodování představuje 
demokratický deficit; vyzývá proto členské 
státy, aby zavedly opatření pozitivní 
diskriminace, jako jsou právní předpisy pro 
paritní systémy a dočasné genderové 
kvóty;

žen v politickém a hospodářském 
rozhodování představuje demokratický 
deficit; vyzývá proto členské státy, aby 
zavedly opatření pozitivní diskriminace, 
jako jsou právní předpisy pro paritní 
systémy a dočasné genderové kvóty;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pokrok ve zmenšování 
rozdílů v odměňování mužů a žen je 
mimořádně pomalý; upozorňuje na to, že 
uplatňování zásady stejné odměny za 
stejnou práci a za práci stejné hodnoty je 
zásadní pro dosažení rovnosti mezi 
pohlavími; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
neprodleně přezkoumala směrnici 
2006/54/ES a aby v souladu s článkem 32 
této směrnice a na základě článku 157 
SFEU navrhla její změny a aby při tom 
zároveň dbala konkrétních doporučení, 
která jsou stanovena v příloze k usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 24. května 
2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
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opatření zaměřená na usnadnění sladění 
soukromého a profesního života, 
poskytování kvalitních zařízení péče o děti 
a zranitelné závislé osoby, ochranu práv 
těhotných zaměstnankyň a zabezpečení 
mateřské dovolené.

opatření zaměřená na usnadnění sladění 
soukromého a profesního života, 
poskytování dostupných a cenově 
dosažitelných kvalitních zařízení péče o 
děti a zranitelné závislé osoby a ochranu 
práv těhotných zaměstnankyň, a vyzývá 
Radu, aby dospěla k dohodě o směrnici 
o mateřské dovolené;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých členských státech EU bývají 
příliš často porušována základní práva 
starších žen, včetně vysokého počtu 
případů násilí a tělesného, citového a 
finančního zneužívání; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly další opatření na 
ochranu starších žen před jakoukoli 
formou zneužívání, včetně špatného 
zacházení v zařízeních péče pro starší 
osoby; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že škrty ve veřejných 
službách zajišťujících péči o děti mají 
přímý dopad na ekonomickou nezávislost 
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žen – v roce 2010 na 28,3 % žen 
nepracovalo nebo pracovalo na částečný 
úvazek v důsledku chybějících 
pečovatelských služeb, přičemž v roce 
2009 bylo v této situaci 27,9 % žen; v roce 
2010 byla míra zaměstnanosti žen s 
malými dětmi v EU o 12, 7 % nižší než 
míra zaměstnanosti bezdětných žen a ve 
srovnání s rokem 2008, kdy se tento rozdíl 
činil 11,5 %, byl tedy zaznamenán nárůst;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že ženy se zdravotním 
postižením trpí dvojí diskriminací, jednak 
na základě pohlaví, jednak na základě 
svého postižení, a proto vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly opatření pro 
zaručení a ochranu základních práv 
zdravotně postižených žen v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh týkající se různých 
druhů dovolené (rodičovské, dovolené 
v případě osvojení, dovolené za účelem 
péče a dovolené za účelem péče o závislé 
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rodinné příslušníky), což by umožnilo 
zlepšit soulad pracovního, rodinného a 
soukromého života a zároveň by mohlo 
uvolnit jednání v Radě o směrnici o 
mateřské dovolené, která jsou v současné 
době zablokována;

Or. en


