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Pozmeňujúci návrh 117
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných práv 
Európskej únie, a najmä na jej články 19 a 
23,

– so zreteľom na Chartu základných práv 
Európskej únie, a najmä na jej články 19,
23 a 25,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 16 Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 5 Madridského 
medzinárodného akčného plánu pre 
oblasť starnutia,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Laurence J.A. J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu holandskej 
Strany za slobodu nazvanú „Násilie na 
ženách v rámci islamu“ 1a,
______________
1a „Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam“, Strana za slobodu, marec 2013. 
K dispozícii online na adrese 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 121
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rodové násilie môže obeti 
spôsobiť telesnú, sexuálnu, emocionálnu 
alebo psychickú ujmu alebo majetkovú 
škodu;

B. keďže rodové násilie môže obeti 
spôsobiť telesnú, sexuálnu, emocionálnu 
alebo psychickú ujmu a majetkovú alebo 
sociálnu škodu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 122
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže ženy v Únii nie sú rovnako 
chránené voči násiliu zo strany mužov z 
dôvodu odlišných politík a právnych 
predpisov v členských štátoch;

L. keďže ženy v Únii nie sú rovnako 
chránené voči násiliu zo strany mužov z 
dôvodu odlišných politík a právnych 
predpisov v členských štátoch, a preto sú 
zraniteľnejšie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 123
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na. keďže zvyšovanie hospodárskej 
a sociálnej nezávislosti žien a ich 
zapojenia do hospodárskeho a sociálneho 
života umožňuje znížiť ich zraniteľnosť 
vo vzťahu k rodovému násiliu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže porovnateľné údaje o rôznych 
druhoch násilia páchanom na ženách 
v Únii sa nezhromažďujú pravidelne, 
v dôsledku čoho je ťažké posúdiť skutočný 
rozsah problému a nájsť vhodné riešenia;

O. keďže porovnateľné údaje o rôznych 
druhoch násilia páchanom na ženách 
v Únii sa nezhromažďujú pravidelne 
a nepokrývajú všetky vekové skupiny, 
v dôsledku čoho je ťažké posúdiť skutočný 
rozsah problému a nájsť vhodné riešenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže sa na medzinárodnej úrovni 
uznáva, že zneužívanie starších osôb je 
porušením ľudských práv starších žien, 
ako aj to, že je potrebné predchádzať 
zneužívaniu starších osôb vo všetkých 
krajinách EÚ a bojovať proti nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Laurence J.A. J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. upozorňuje na správu holandskej 
Strany za slobodu nazvanú „Násilie na 
ženách v rámci islamu“1a, v ktorej sa 
cituje štúdia1b dokazujúca, že 91 % násilia 
na ženách vo svete a 96 % násilia na 
ženách v Európe páchajú muži 
z islamského prostredia;
______________
1a „Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam“, Strana za slobodu, marec 2013. 
K dispozícii online na adrese 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf
1b „Middle East Quarterly“, P. Chesler, 
jar 2010, s. 3 – 11.

Or. nl



AM\1011703SK.doc 7/26 PE524.683v01-00

SK

Odôvodnenie

Skutočnosť, že spravodajkyňa neuvádza ani slovo o Islame ako jednej z príčin rodovo 
podmieneného násilia – hoci štúdie veľmi jasne ukazujú, že takéto násilie je v islamských 
komunitách a krajinách bežné – je prejavom čistej zbabelosti.

Pozmeňujúci návrh 127
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. žiada Radu o aktiváciu premosťovacej 
doložky prostredníctvom prijatia 
jednomyseľného rozhodnutia 
identifikujúceho rodovo motivované násilie 
(vrátane mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov) ako oblasť trestnej činnosti 
uvedenej v článku 83 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie;

3. žiada Radu o aktiváciu premosťovacej 
doložky prostredníctvom prijatia 
jednomyseľného rozhodnutia 
identifikujúceho rodovo motivované násilie 
(vrátane mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov) ako oblasť trestnej činnosti 
uvedenej v článku 83 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie; upozorňuje 
Radu na potrebu dbať o úplné 
uplatňovanie už existujúcich 
legislatívnych alebo regulačných opatrení 
v oblasti ochrany obetí násilia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu, aby predložila stratégiu 
EÚ a akčný plán na boj proti násiliu 
páchanému na ženách;

5. žiada Komisiu, aby predložila stratégiu 
EÚ a akčný plán na boj proti násiliu 
páchanému na ženách, pričom by mala 
klásť osobitný dôraz na informovanie žien 
o ich právach a na informovanie mužov (a 
chlapcov od čo najnižšieho veku) 
o rešpektovaní telesnej a duševnej 
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integrity žien, aby sa takémuto násiliu 
predchádzalo, mala by trvať na 
primeranej odbornej príprave policajných 
a justičných zložiek zohľadňujúcej 
špecifiká rodovo podmieneného násilia, a 
mala by nabádať členské štáty k tomu, 
aby obetiam pomáhali prebudovať svoj 
život a obnoviť svoju sebadôveru, aby sa 
v budúcnosti nevrátili späť do situácie 
zraniteľnosti či závislosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu, aby predložila stratégiu 
EÚ a akčný plán na boj proti násiliu 
páchanému na ženách;

5. žiada Komisiu, aby predložila stratégiu 
EÚ a akčný plán na boj proti všetkým 
formám násilia páchaného na ženách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cieľom nariadenia by malo byť zavedenie 
opatrení na presadzovanie a podporu 
činností členských štátov v oblasti 
prevencie rodovo podmieneného násilia.

Cieľom nariadenia by malo byť zavedenie 
opatrení na presadzovanie a podporu 
činností členských štátov v oblasti 
prevencie rodovo podmieneného násilia.

Rodovo podmienené násilie by sa malo 
považovať (ako už bolo uvedené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 

Rodovo podmienené násilie by sa malo 
považovať (ako už bolo uvedené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
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podpory a ochrany obetí trestných činov a 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2001/220/SVV) za násilie, ktoré je 
namierené voči určitej osobe z dôvodu jej 
pohlavia, rodovej identity alebo rodového 
vyjadrenia alebo ktoré neprimerane 
postihuje osoby určitého pohlavia. Toto 
násilie môže obeti spôsobiť telesnú, 
sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú 
ujmu alebo majetkovú škodu a môže 
zahŕňať násilie páchané blízkou osobou, 
násilné sexuálne delikty (vrátane 
znásilnenia, sexuálneho násilia alebo 
obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, 
otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, 
ako napríklad nútené manželstvá, 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov a 
takzvané „trestné činy spáchané v mene 
cti“. 

podpory a ochrany obetí trestných činov a 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2001/220/SVV) za násilie, ktoré je 
namierené voči určitej osobe z dôvodu jej 
pohlavia, rodovej identity alebo rodového 
vyjadrenia alebo ktoré neprimerane 
postihuje osoby určitého pohlavia. Toto 
násilie môže obeti spôsobiť telesnú, 
sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú 
ujmu alebo majetkovú škodu a môže 
zahŕňať násilie páchané blízkou osobou, 
násilné sexuálne delikty (vrátane 
znásilnenia, sexuálneho násilia alebo 
obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, 
otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, 
ako napríklad nútené manželstvá, 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov a 
takzvané „trestné činy spáchané v mene 
cti“.

Medzi tieto opatrenia patria: návrh, 
vykonávanie a hodnotenie komplexných 
stratégií a programov; realizácia výskumu 
vrátane zhromažďovania a analýzy 
údajov; organizovanie školení pre 
príslušných úradníkov; výmena 
skúseností, informácií a osvedčených 
postupov; zvyšovanie informovanosti; 
zavádzanie liniek pomoci; otvorenie a 
vybavenie azylových domov s vybavením a 
personálom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Mikael Gustafsson

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie č. 1 o cieli a rozsahu 
pôsobnosti nariadenia, ktoré sa má prijať

Odporúčanie č. 1 o cieli a rozsahu 
pôsobnosti nariadenia, ktoré sa má prijať

Cieľom nariadenia by malo byť zavedenie 
opatrení na presadzovanie a podporu 

Cieľom nariadenia by malo byť zavedenie 
opatrení na presadzovanie a podporu 
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činností členských štátov v oblasti 
prevencie rodovo podmieneného násilia.

činností členských štátov v oblasti 
prevencie rodovo podmieneného násilia 
páchaného na ženách a dievčatách.

Rodovo podmienené násilie by sa malo 
považovať (ako už bolo uvedené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov a 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2001/220/SVV1) za násilie, ktoré je 
namierené voči určitej osobe z dôvodu jej 
pohlavia, rodovej identity alebo rodového 
vyjadrenia alebo ktoré neprimerane 
postihuje osoby určitého pohlavia. Toto 
násilie môže obeti spôsobiť telesnú, 
sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú 
ujmu alebo majetkovú škodu a môže 
zahŕňať násilie páchané blízkou osobou, 
násilné sexuálne delikty (vrátane 
znásilnenia, sexuálneho násilia alebo 
obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, 
otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, 
ako napríklad nútené manželstvá, 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov a 
takzvané „trestné činy spáchané v mene 
cti“.

Násilie páchané na ženách a dievčatách 
(a iné formy rodovo podmieneného 
násilia) by sa malo považovať (ako už bolo 
uvedené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 
25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy v oblasti práv, podpory a 
ochrany obetí trestných činov a ktorou sa 
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 
2001/220/SVV1) za násilie, ktoré je 
namierené voči určitej osobe z dôvodu jej 
pohlavia, rodovej identity alebo rodového 
vyjadrenia alebo ktoré neprimerane 
postihuje osoby určitého pohlavia. Toto 
násilie môže obeti spôsobiť telesnú, 
sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú 
ujmu alebo majetkovú škodu a môže 
zahŕňať násilie páchané blízkou osobou, 
násilné sexuálne delikty (vrátane 
znásilnenia, sexuálneho násilia alebo 
obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, 
otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, 
ako napríklad nútené manželstvá, 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov a 
takzvané „trestné činy spáchané v mene 
cti“.

Medzi tieto opatrenia patria: návrh, 
vykonávanie a hodnotenie komplexných 
stratégií a programov; realizácia výskumu 
vrátane zhromažďovania a analýzy údajov; 
organizovanie školení pre príslušných 
úradníkov; výmena skúseností, informácií 
a osvedčených postupov; zvyšovanie 
informovanosti; zavádzanie liniek pomoci; 
otvorenie a vybavenie azylových domov s 
vybavením a personálom.

Medzi tieto opatrenia patria: návrh, 
vykonávanie a hodnotenie komplexných 
stratégií a programov; realizácia výskumu 
vrátane zhromažďovania a analýzy údajov; 
organizovanie školení pre príslušných 
úradníkov; výmena skúseností, informácií 
a osvedčených postupov; zvyšovanie 
informovanosti; zavádzanie liniek pomoci; 
otvorenie a vybavenie azylových domov s 
vybavením a personálom.

Toto nariadenie sa vzťahuje na členské 
štáty.

Toto nariadenie sa vzťahuje na členské 
štáty.

______________ ________________
1 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57. 1 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Mikael Gustafsson

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie č. 2 o preventívnych 
opatreniach

Odporúčanie č. 2 o preventívnych 
opatreniach

Členské štáty by mali vytvoriť sériu 
opatrení s cieľom predchádzať rodovo 
podmienenému násiliu. Konkrétne by mali:

Členské štáty by mali vytvoriť sériu 
opatrení s cieľom predchádzať rodovo 
podmienenému násiliu páchanému na 
ženách a dievčatách. Konkrétne by mali:

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, ktoré bránia 
ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje 
práva a slobody bez násilia, a na zmenu 
zmýšľania spoločnosti;

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, ktoré bránia 
ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje 
práva a slobody bez násilia, a na zmenu 
zmýšľania spoločnosti;

- uskutočniť relevantný výskum rodovo 
podmieneného násilia vrátane príčin a 
motívov násilia a zhromažďovania a 
analýzu údajov pri súčasnej snahe o 
štandardizáciu kritérií pre registráciu 
rodovo podmieneného násilia v záujme 
porovnateľnosti zhromaždených údajov;

- uskutočniť relevantný výskum rodovo 
podmieneného násilia vrátane príčin a 
motívov násilia a zhromažďovania a 
analýzu údajov pri súčasnej snahe o 
štandardizáciu kritérií pre registráciu 
rodovo podmieneného násilia v záujme 
porovnateľnosti zhromaždených údajov;

- organizovať školenia pre úradníkov, ktorí 
prichádzajú do styku s prípadmi rodovo 
podmieneného násilia – vrátane 
presadzovania práva, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a personálu azylového centra 
– s cieľom odhaľovať, identifikovať a 
primerane riešiť takéto prípady s 
osobitným dôrazom na potreby a práva 
obetí;

- organizovať školenia pre úradníkov a 
odborníkov, ktorí prichádzajú do styku s 
prípadmi násilia páchaného na ženách –
vrátane presadzovania práva, sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti a personálu 
azylového centra – s cieľom odhaľovať, 
identifikovať a primerane riešiť takéto 
prípady s osobitným dôrazom na potreby a 
práva obetí;

- vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti, 
informácie a osvedčené postupy v rámci 
siete Európskej únie na predchádzanie 
trestnej činnosti (EUCPN);

- vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti, 
informácie a osvedčené postupy v rámci 
siete Európskej únie na predchádzanie 
trestnej činnosti (EUCPN);

- zorganizovať kampane zamerané na 
zvýšenie informovanosti, v prípade potreby 

- zorganizovať kampane zamerané na 
zvýšenie informovanosti, a to v spolupráci 
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v spolupráci s MVO a ostatnými 
zainteresovanými stranami;

s MVO a ostatnými zainteresovanými 
stranami;

- zriadiť – ak ešte neexistujú – bezplatné 
národné linky pomoci so špecializovaným 
personálom;

- zriadiť – ak ešte neexistujú – bezplatné 
národné linky pomoci so špecializovaným 
personálom;

- otvárať špecializované azylové domy, 
ktoré ponúkajú miesta minimálne pre 1 
ženu na 10 000 obyvateľov, a vybaviť ich
zariadením a personálom.

- zaistiť existenciu špecializovaných 
azylových domov, ktoré ponúkajú miesta 
minimálne pre 1 ženu na 10 000 
obyvateľov a ktoré sú vybavené 
zariadením a personálom;
- zaistiť podporu ženských MVO 
a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
pôsobia v oblasti predchádzania rodovo 
podmienenému násiliu páchanému na 
ženách a dievčatách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali vytvoriť sériu 
opatrení s cieľom predchádzať rodovo 
podmienenému násiliu. Konkrétne by mali:

Členské štáty by mali vytvoriť sériu 
opatrení s cieľom predchádzať rodovo 
podmienenému násiliu. Konkrétne by mali:

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, ktoré bránia 
ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje 
práva a slobody bez násilia, a na zmenu 
zmýšľania spoločnosti;

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, ktoré bránia 
ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje 
práva a slobody bez násilia, a na zmenu 
zmýšľania spoločnosti;

- uskutočniť relevantný výskum rodovo 
podmieneného násilia vrátane príčin a 
motívov násilia a zhromažďovania a 
analýzu údajov pri súčasnej snahe o 
štandardizáciu kritérií pre registráciu
rodovo podmieneného násilia v záujme 

- uskutočniť relevantný výskum rodovo 
podmieneného násilia vrátane príčin a 
motívov násilia a zhromažďovania a 
analýzu údajov pri súčasnej snahe o 
štandardizáciu kritérií pre registráciu 
rodovo podmieneného násilia v záujme 
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porovnateľnosti zhromaždených údajov; porovnateľnosti zhromaždených údajov;
- organizovať školenia pre úradníkov, ktorí 
prichádzajú do styku s prípadmi rodovo 
podmieneného násilia – vrátane 
presadzovania práva, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a personálu azylového centra 
– s cieľom odhaľovať, identifikovať a 
primerane riešiť takéto prípady s 
osobitným dôrazom na potreby a práva 
obetí;

- organizovať školenia pre úradníkov, ktorí 
prichádzajú do styku s prípadmi rodovo 
podmieneného násilia – vrátane 
presadzovania práva, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a personálu azylového centra 
– s cieľom odhaľovať, identifikovať a 
primerane riešiť takéto prípady s 
osobitným dôrazom na potreby a práva 
obetí;

- vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti, 
informácie a osvedčené postupy v rámci 
siete Európskej únie na predchádzanie 
trestnej činnosti (EUCPN);

- vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti, 
informácie a osvedčené postupy v rámci 
siete Európskej únie na predchádzanie 
trestnej činnosti (EUCPN);

- zorganizovať kampane zamerané na 
zvýšenie informovanosti, v prípade potreby 
v spolupráci s MVO a ostatnými 
zainteresovanými stranami;

- zorganizovať kampane zamerané na 
zvýšenie informovanosti, a to po 
konzultácii a v prípade potreby 
v spolupráci s MVO a ostatnými 
zainteresovanými stranami;

- zriadiť – ak ešte neexistujú – bezplatné 
národné linky pomoci so špecializovaným 
personálom;

- zriadiť – ak ešte neexistujú –
a podporovať bezplatné národné linky 
pomoci so špecializovaným personálom;

- otvárať špecializované azylové domy, 
ktoré ponúkajú miesta minimálne pre 1 
ženu na 10 000 obyvateľov, a vybaviť ich 
zariadením a personálom.

- zaistiť dostupnosť špecializovaných 
azylových domov, ktoré ponúkajú miesta 
minimálne pre 1 ženu na 10 000 
obyvateľov, a vybaviť ich zariadením a 
personálom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie č. 2 o preventívnych 
opatreniach

Odporúčanie č. 2 o preventívnych 
opatreniach a opatreniach v oblasti boja 
proti týmto javom

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 135
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali vytvoriť sériu 
opatrení s cieľom predchádzať rodovo 
podmienenému násiliu. Konkrétne by mali:

Členské štáty by mali vytvoriť sériu 
opatrení s cieľom predchádzať rodovo 
podmienenému násiliu a bojovať proti 
nemu. Konkrétne by mali:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 136
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, ktoré bránia 
ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje 
práva a slobody bez násilia, a na zmenu 
zmýšľania spoločnosti;

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy
zohľadňujúce šesť cieľov v oblasti násilia 
páchaného na ženách (politika, prevencia, 
ochrana, trestné stíhanie, predvídanie 
a partnerstvo), vrátane programov 
verejného vzdelávania a odbornej prípravy 
pre učiteľov zamerané na odstránenie 
prekážok, ktoré bránia ženám a dievčatám 
plne uplatňovať svoje práva a slobody bez 
násilia, a na zmenu zmýšľania spoločnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 137
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera
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Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, ktoré bránia 
ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje 
práva a slobody bez násilia, a na zmenu 
zmýšľania spoločnosti;

– navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, predsudkov a 
stereotypov, ktoré bránia ženám a 
dievčatám plne uplatňovať svoje práva 
a slobody bez násilia, a na dosiahnutie 
zásadnej zmeny sociálnych a kultúrnych 
postojov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 138
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov zamerané 
na odstránenie prekážok, ktoré bránia 
ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje 
práva a slobody bez násilia, a na zmenu 
zmýšľania spoločnosti;

- navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné 
komplexné stratégie a programy vrátane 
programov verejného vzdelávania a 
odbornej prípravy pre učiteľov 
a odborníkov v rekreačnom odvetví
zamerané na odstránenie prekážok, ktoré 
bránia ženám a dievčatám plne uplatňovať 
svoje práva a slobody bez násilia, a na 
zmenu zmýšľania spoločnosti;

(…) (…)
- vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti, 
informácie a osvedčené postupy v rámci 
siete Európskej únie na predchádzanie 
trestnej činnosti (EUCPN);

- vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti, 
informácie a osvedčené postupy v rámci 
siete Európskej únie na predchádzanie 
trestnej činnosti (EUCPN) a iných 
relevantných platforiem EÚ pre 
odborníkov ako CEPOL, EUROJUST, 
platforma vrcholných zdravotníckych 
úradníkov EÚ (CMO) a vrcholných 
sestier EÚ (CNO);



PE524.683v01-00 16/26 AM\1011703SK.doc

SK

(…) (…)
- otvárať špecializované azylové domy, 
ktoré ponúkajú miesta minimálne pre 1 
ženu na 10 000 obyvateľov, a vybaviť ich 
zariadením a personálom.

- otvárať špecializované azylové domy 
zamýšľané ako bezpečný priestor 
dodávajúci ženám silu, ktoré ponúkajú 
miesta minimálne pre 1 ženu na 10 000 
obyvateľov, a vybaviť ich zariadením 
a primerane vyškoleným personálom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– organizovať školenia pre úradníkov, ktorí 
prichádzajú do styku s prípadmi rodovo 
podmieneného násilia – vrátane 
presadzovania práva, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a personálu azylového centra 
– s cieľom odhaľovať, identifikovať a 
primerane riešiť takéto prípady s 
osobitným dôrazom na potreby a práva 
obetí;

– organizovať systematické školenia pre 
úradníkov, ktorí prichádzajú do styku s 
prípadmi rodovo podmieneného násilia –
vrátane presadzovania práva, sociálnej
starostlivosti, starostlivosti o deti (v 
prípade obetí alebo svedkov násilia),
zdravotnej starostlivosti a personálu 
azylového centra – s cieľom odhaľovať, 
identifikovať a primerane riešiť takéto 
prípady s osobitným dôrazom na potreby a 
práva obetí;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 140
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– zorganizovať kampane zamerané na 
zvýšenie informovanosti, v prípade potreby 
v spolupráci s MVO a ostatnými 

– zorganizovať kampane zamerané na 
zvýšenie informovanosti vrátane kampaní 
cielených osobitne na mužov a chlapcov, v 
prípade potreby v spolupráci s MVO, 
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zainteresovanými stranami; združeniami, médiami a ostatnými 
zainteresovanými stranami;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 141
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– otvárať špecializované azylové domy, 
ktoré ponúkajú miesta minimálne pre 1 
ženu na 10 000 obyvateľov, a vybaviť ich 
zariadením a personálom.

– otvárať špecializované azylové domy
(vrátane centier poskytujúcich 
bezprostrednú pomoc obetiam sexuálneho 
násilia), ktoré ponúkajú miesta minimálne 
pre 1 ženu na 10 000 obyvateľov, a 
vybaviť ich zariadením a náležite 
vyškoleným personálom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 142
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- vytvoriť mechanizmy na uľahčenie 
prístupu k bezplatnej právnej pomoci, 
ktoré by obetiam umožnili presadzovať 
svoje práva v celej Únii;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 143
Iratxe García Pérez
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Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- vytvoriť súdy osobitne sa zaoberajúce 
rodovo podmieneným násilím alebo zvýšiť 
ich počet; zabezpečiť viac zdrojov 
a školiacich materiálov o rodovo 
podmienenom násilí pre sudcov, 
prokurátorov a právnikov; zlepšiť 
špecializované jednotky v rámci orgánov 
na presadzovanie práva, a to zvýšením 
počtu ich pracovníkov a zlepšením ich 
odbornej prípravy a vybavenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 144
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- náležitým spôsobom vo všetkých 
prijatých programoch, opatreniach 
a krokoch zohľadňovať charakteristiky 
obetí s osobitnými potrebami ako maloleté 
osoby, ženy so zdravotným postihnutím, 
prisťahovalci, ženy menšinového pôvodu, 
staršie ženy a nekvalifikované alebo nízko 
kvalifikované osoby a osoby, ktorým hrozí 
sociálne vylúčenie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 145
Iratxe García Pérez
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Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- uplatňovať opatrenia prostredníctvom 
mzdových dohôd a presadzovať 
koordináciu medzi zamestnávateľmi, 
odbormi a podnikmi, ako aj medzi ich 
príslušnými riadiacimi orgánmi, s cieľom 
poskytovať obetiam relevantné informácie 
o ich zamestnaneckých právach, a to 
najmä v prípade skrátenia alebo 
reorganizácie ich pracovnej doby, 
geografickej mobility, zmeny pracoviska, 
pozastavenia pracovnoprávneho vzťahu 
bez straty pozície s tým, že doba 
pozastavenia sa na účely sociálneho 
zabezpečenia a dávok v nezamestnanosti 
považuje za plne hradené obdobie 
prispievania, a ukončenia zmluvy 
s právom na dávky v nezamestnanosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 146
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- zaručiť potrestanie agresorov podľa 
závažnosti ich trestného činu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 147
Iratxe García Pérez
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Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- zaistiť, aby obete rodovo podmieneného 
násilia mali prednostný prístup 
k sociálnemu bývaniu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 148
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 g (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– zahrnúť rodovo podmienené násilie 
medzi možné dôvody podania žiadosti 
o azyl;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 149
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– poskytovať obetiam rýchle a relevantné 
informácie o dostupnej ochrane a pomoci 
a existujúcich právnych opatreniach, 
prinajmenšom s cieľom nabádať ich 
k tomu, aby poskytli dôkazy;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 150
Inês Zuber

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– predchádzať násiliu v jeho mnohých 
a rôznych formách a s jeho rozličnými 
východiskovými príčinami a bojovať proti 
nemu, a prijať vedecké opatrenia na 
riešenie každého jednotlivého aspektu, 
pričom je vždy nutné vychádzať z toho, že 
ženy a muži majú rovnaké práva 
a povinnosti v každej sfére života: právo 
na ochranu pred telesným a duševným 
poškodením, právo na právnu ochranu 
a prístup k súdom kvôli obrane 
individuálnych práv, právo na 
zamestnanie s právami, a právo na 
rovnakú odmenu za rovnakú prácu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 151
Inês Zuber

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– zabezpečiť sociálne a hospodárske 
podmienky umožňujúce ženským obetiam 
násilia dosiahnuť nezávislosť 
a samostatnosť;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 152
Inês Zuber
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Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– umožniť špecializovanú zdravotnú 
starostlivosť vo verejných zdravotníckych 
inštitúciách;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 153
Inês Zuber

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– zvýšiť informovanosť spoločnosti 
o problematike násilia páchaného na 
ženách a o sociálnej úlohe žien; prijať 
opatrenia umožňujúce ženám vyvážiť svoj 
pracovný život s rodinným, sociálnym
a politickým životom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 154
Inês Zuber

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– prijať opatrenia zavádzajúce dohľad 
nad ochranou materstva a určujúce 
sankcie pre prípad nedodržiavania 
predpisov;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 155
Inês Zuber

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– organizovať každoročné kampane na 
zvyšovanie informovanosti o problematike 
násilia páchaného na ženách a na 
propagáciu práv žien, s dôrazom na: 
domáce násilie, násilie medzi mladými 
partnermi, obchodovanie s ľuďmi, 
vykorisťovanie žien a detí 
prostredníctvom prostitúcie, zohavovanie 
ženských pohlavných orgánov, rodovo 
podmienenú mzdovú diskrimináciu 
a pracovné práva a ochranu materstva pri 
práci; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 156
Inês Zuber

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 g (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– vo svojich národných akčných plánoch 
na odstránenie domáceho násilia uviesť 
povinnosť podporovať migrantky bez 
dokumentácie úplne rovnako ako ženy 
s legálnym pobytom, bez akejkoľvek 
povinnosti inštitúcií hlásiť tieto prípady 
príslušným orgánom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 157
Inês Zuber
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Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 2 – citácia 7 h (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– posilniť bezplatné služby verejného 
zdravotníctva v oblasti podpory ženských 
obetí násilia a zvyšovať počet azylových 
domov a miest so špecializovanou 
podporou vhodnou pre ženy rôznych 
národností a hovoriacich rôznymi 
jazykmi;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 158
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti nariadenia 
potrebné opatrenia na ustanovenie 
národných spravodajcov alebo podobných 
mechanizmov. Medzi úlohy týchto 
mechanizmov patria vykonávanie 
posúdenia trendov rodovo podmieneného 
násilia, meranie výsledkov dosiahnutých 
prostredníctvom opatrení na boj proti nemu 
na vnútroštátnej a miestnej úrovni, 
zhromažďovanie štatistických údajov a 
každoročné podávanie správ Európskej 
komisii a príslušným výborom Európskeho 
parlamentu.

Členské štáty by do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti nariadenia mali 
prijať potrebné opatrenia na ustanovenie 
národných spravodajcov alebo podobných 
mechanizmov. Medzi úlohy týchto 
mechanizmov patria vykonávanie 
posúdenia trendov rodovo podmieneného 
násilia, meranie výsledkov dosiahnutých 
prostredníctvom opatrení na boj proti nemu 
na vnútroštátnej a miestnej úrovni, 
zhromažďovanie štatistických údajov a 
každoročné podávanie správ Európskej 
komisii a príslušným výborom Európskeho 
parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Mikael Gustafsson
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Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie č. 4 o koordinácii stratégie 
Únie v oblasti boja proti násiliu na ženách

Odporúčanie č. 4 o koordinácii stratégie 
Únie v oblasti boja proti násiliu na ženách 
a dievčatách

S cieľom prispieť ku koordinovanej a 
konsolidovanej stratégii Únie v oblasti boja 
proti rodovo podmienenému násiliu 
členské štáty predložia Európskej komisii 
informácie uvedené v odporúčaní č. 3.

S cieľom prispieť ku koordinovanej a 
konsolidovanej stratégii Únie v oblasti boja 
proti rodovo podmienenému násiliu na 
ženách a dievčatách členské štáty 
predložia Európskej komisii informácie 
uvedené v odporúčaní č. 3.

EK by mala určiť spravodajcu EÚ pre 
násilie na ženách a dievčatách na 
podporu úsilia členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispieť ku koordinovanej a 
konsolidovanej stratégii Únie v oblasti boja 
proti rodovo podmienenému násiliu 
členské štáty predložia Európskej komisii 
informácie uvedené v odporúčaní č. 3.

S cieľom prispieť ku koordinovanej a 
konsolidovanej stratégii Únie v oblasti boja 
proti rodovo podmienenému násiliu by
členské štáty mali Európskej komisii 
predložiť informácie uvedené v odporúčaní 
č. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra každého roka a 
od začiatku roka nasledujúceho po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom 
členské štáty prijali opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s týmto nariadením.

Komisia do 31. decembra každého roka a 
od začiatku roka nasledujúceho po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom 
členské štáty prijali opatrenia podľa tohto 
nariadenia.

Táto správa bude obsahovať zoznam 
prijatých opatrení a poukáže na oblasti, v 
ktorých je ešte potrebné prijať opatrenia.

Táto správa bude obsahovať zoznam 
prijatých opatrení a poukáže na osvedčené 
postupy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Príloha – odporúčanie 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie by malo stanoviť zdroj 
finančnej podpory v rámci rozpočtu EÚ pre 
opatrenia uvedené v odporúčaní č. 3.

Toto nariadenie by malo stanoviť zdroj 
finančnej podpory v rámci rozpočtu EÚ 
(oddiel III) pre opatrenia uvedené v 
odporúčaní č. 3.

Or. en


