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Predlog spremembe 117
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 19 
in 23,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 19, 
23 in 25,

Or. en

Predlog spremembe 118
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 16 Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov,

Or. en

Predlog spremembe 119
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 5 mednarodnega 
akcijskega načrta o staranju iz Madrida,

Or. en
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Predlog spremembe 120
Laurence J.A. J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o nasilju nad 
ženskami v islamu1a, ki ga je pripravila 
nizozemska Stranka za svobodo,
______________
1a „Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam“ (Nasilje nad ženskami v islamu), 
Stranka za svobodo, marec 2013. Na voljo 
na spletu na: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf

Or. nl

Predlog spremembe 121
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker zaradi nasilja na podlagi spola žrtev 
lahko utrpi fizično, spolno, čustveno ali 
psihološko škodo ali ekonomsko izgubo;

B. ker zaradi nasilja na podlagi spola žrtev 
lahko utrpi fizično, spolno, čustveno ali 
psihološko škodo ter ekonomsko ali
socialno izgubo;

Or. es

Predlog spremembe 122
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Uvodna izjava L



AM\1011703SL.doc 5/26 PE524.683v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker ženske v Uniji zaradi različnih 
politik in zakonodaj držav članic niso v 
enaki meri zaščitene pred nasiljem moških;

L. ker ženske v Uniji zaradi različnih 
politik in zakonodaj držav članic niso v 
enaki meri zaščitene pred nasiljem moških
in so zato bolj ranljive;

Or. es

Predlog spremembe123
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker večja neodvisnost ter socialno in 
ekonomsko vključevanje prispevajo k 
zmanjšanju ranljivosti žensk, zaradi česar 
se zmanjša nasilje na podlagi spola; 

Or. fr

Predlog spremembe 124
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker se primerljivi podatki o različnih 
vrstah nasilja nad ženskami v Uniji ne
zbirajo redno, zaradi česar je težko oceniti 
dejansko razširjenost tega pojava in 
poiskati ustrezne rešitve;

O. ker se primerljivi podatki o različnih 
vrstah nasilja nad ženskami v Uniji ne 
zbirajo redno in ne zajemajo vseh 
starostnih skupin, zaradi česar je težko 
oceniti dejansko razširjenost tega pojava in 
poiskati ustrezne rešitve;

Or. en
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Predlog spremembe 125
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker so zlorabe starejših mednarodno 
priznane kot kršitev človekovih pravic 
starejših žensk in ker je priznana tudi 
potreba po preprečevanju zlorab starejših 
in boju proti tovrstnim zlorabam v vseh 
državah EU;

Or. en

Predlog spremembe 126
Laurence J.A. J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na poročilo z naslovom 
„Nasilje nad ženskami v islamu“1a

nizozemske Stranke za svobodo, ki navaja 
študijo1b, ki kaže, da 91 % vseh nasilnih 
dejanj nad ženskami po vsem svetu in 96 
% takšnih dejanj v Evropi zagrešijo moški 
iz islamskega okolja;
______________
1a „Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam“ (Nasilje nad ženskami v islamu), 
Stranka za svobodo, marec 2013. Na voljo 
na spletu na: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf
1b „Worldwide Trends in Honor Killings“ 
(Svetovni trendi na področju umorov iz 
časti), Chesler P., v: Middle East 
Quarterly, pomlad 2010, str. 3–11.
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Or. nl

Obrazložitev

Da poročevalka sploh ne omenja islama kot enega od vzrokov nasilja na podlagi spola, 
čeprav raziskave jasno kažejo, da je takšno nasilje običajna značilnost islamskih skupnosti in 
držav, je naravnost strahopetno.

Predlog spremembe 127
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Svet, naj aktivira premostitveno 
klavzulo, tako da soglasno sprejme sklep o 
opredelitvi nasilja na podlagi spola
(vključno s pohabljanjem ženskih spolnih 
organov) kot enega od področij kriminala, 
ki so našteta v členu 83(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj aktivira premostitveno 
klavzulo, tako da soglasno sprejme sklep o 
opredelitvi nasilja na podlagi spola
(vključno s pohabljanjem ženskih spolnih 
organov) kot enega od področij kriminala, 
ki so našteta v členu 83(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije; opozarja Svet, 
da je treba zagotoviti celovito izvajanje 
obstoječih zakonov in predpisov za zaščito 
žrtev;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj predstavi strategijo 
in akcijski načrt za boj proti nasilju nad 
ženskami na ravni celotne EU;

5. poziva Komisijo, naj predstavi strategijo 
in akcijski načrt za boj proti nasilju nad 
ženskami na ravni celotne EU, ob tem pa 
se zlasti osredotoči na ozaveščanje žensk o
njihovih pravicah ter moških in dečkov 
(od zgodnje starosti naprej) o tem, da je 
treba spoštovati telesno in psihološko 
nedotakljivost žensk, da bi prispevali k 
preprečevanju tovrstnega nasilja, ter 
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poudarja potrebo po ustreznem 
usposabljanju policije in pravosodnih 
organov za obravnavanje posebnih izzivov 
nasilja na podlagi spola in spodbuja 
države članice, naj poskrbijo za pomoč 
žrtvam pri ponovni izgradnji življenja in 
pridobivanju samozavesti, da se bodo v 
prihodnosti lahko zavarovale pred 
ranljivostjo ali odvisnostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj predstavi strategijo 
in akcijski načrt za boj proti nasilju nad 
ženskami na ravni celotne EU;

5. poziva Komisijo, naj predstavi strategijo 
in akcijski načrt za boj proti vsem oblikam 
nasilja nad ženskami na ravni celotne EU;

Or. en

Predlog spremembe 130
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cilj uredbe bi bil vzpostavitev ukrepov za 
spodbujanje in podpiranje ukrepov držav 
članic na področju preprečevanja nasilja na 
podlagi spola.

Cilj uredbe bi bil vzpostavitev ukrepov za 
spodbujanje in podpiranje ukrepov držav 
članic na področju preprečevanja nasilja na 
podlagi spola.

Nasilje na podlagi spola bi bilo treba 
obravnavati (kot že določa Direktiva 
2012/29/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi 
minimalnih standardov na področju pravic, 
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter 
o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 

Nasilje na podlagi spola bi bilo treba 
obravnavati (kot že določa Direktiva 
2012/29/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi 
minimalnih standardov na področju pravic, 
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter 
o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
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2001/220/PNZ) kot nasilje nad osebo 
zaradi njenega spola, spolne identitete ali 
spolnega izražanja oziroma nasilje, ki 
nesorazmerno prizadeva osebe določenega 
spola. Zaradi njega lahko žrtev utrpi 
fizično, spolno, čustveno ali psihološko 
škodo ali ekonomsko izgubo, vključuje pa 
lahko nasilje v odnosih z bližnjimi, spolno 
nasilje (vključno s posilstvom, spolnim 
napadom in spolnim nadlegovanjem), 
trgovino z ljudmi, suženjstvo in druge 
oblike škodljivega ravnanja, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov in t.i. kazniva dejanja, storjena iz 
časti.

2001/220/PNZ) kot nasilje nad osebo 
zaradi njenega spola, spolne identitete ali 
spolnega izražanja oziroma nasilje, ki 
nesorazmerno prizadeva osebe določenega 
spola. Zaradi njega lahko žrtev utrpi 
fizično, spolno, čustveno ali psihološko 
škodo ali ekonomsko izgubo, vključuje pa 
lahko nasilje v odnosih z bližnjimi, spolno 
nasilje (vključno s posilstvom, spolnim 
napadom in spolnim nadlegovanjem), 
trgovino z ljudmi, suženjstvo in druge 
oblike škodljivega ravnanja, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov in t.i. kazniva dejanja, storjena iz 
časti.

Ukrepi bi morali vključevati: oblikovanje, 
izvajanje in vrednotenje celovitih strategij 
in programov; izvajanje raziskav, 
vključno z zbiranjem in analizo podatkov; 
organizacijo usposabljanja vpletenih 
uradnikov; izmenjavo izkušenj, informacij 
in najboljših praks; ozaveščanje; 
vzpostavitev telefonskih številk za pomoč; 
odpiranje in opremljanje zavetišč s 
pripomočki in osebjem.

Or. en

Predlog spremembe 131
Mikael Gustafsson

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Priporočilo št. 1 o cilju in področju 
uporabe predvidene uredbe

Priporočilo št. 1 o cilju in področju 
uporabe predvidene uredbe

Cilj uredbe bi bil vzpostavitev ukrepov za 
spodbujanje in podpiranje ukrepov držav 
članic na področju preprečevanja nasilja na 
podlagi spola.

Cilj uredbe bi bil vzpostavitev ukrepov za 
spodbujanje in podpiranje ukrepov držav 
članic na področju preprečevanja nasilja
nad ženskami in dekleti.

Nasilje na podlagi spola bi bilo treba 
obravnavati (kot že določa Direktiva 
2012/29/EU Evropskega parlamenta in 

Nasilje nad ženskami in dekleti (in druge 
oblike nasilja na podlagi spola) bi bilo 
treba obravnavati (kot že določa Direktiva 
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Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi 
minimalnih standardov na področju pravic, 
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter 
o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2001/220/PNZ1) kot nasilje nad osebo 
zaradi njenega spola, spolne identitete ali 
spolnega izražanja oziroma nasilje, ki 
nesorazmerno prizadeva osebe določenega 
spola. Zaradi njega lahko žrtev utrpi 
fizično, spolno, čustveno ali psihološko 
škodo ali ekonomsko izgubo, vključuje pa 
lahko nasilje v odnosih z bližnjimi, spolno 
nasilje (vključno s posilstvom, spolnim 
napadom in spolnim nadlegovanjem), 
trgovino z ljudmi, suženjstvo in druge 
oblike škodljivega ravnanja, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov in t.i. kazniva dejanja, storjena iz 
časti.

2012/29/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi 
minimalnih standardov na področju pravic, 
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter 
o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2001/220/PNZ1) kot nasilje nad osebo 
zaradi njenega spola, spolne identitete ali 
spolnega izražanja oziroma nasilje, ki 
nesorazmerno prizadeva osebe določenega 
spola. Zaradi njega lahko žrtev utrpi 
fizično, spolno, čustveno ali psihološko 
škodo ali ekonomsko izgubo, vključuje pa 
lahko nasilje v odnosih z bližnjimi, spolno
nasilje (vključno s posilstvom, spolnim 
napadom in spolnim nadlegovanjem), 
trgovino z ljudmi, suženjstvo in druge 
oblike škodljivega ravnanja, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov in t.i. kazniva dejanja, storjena iz 
časti.

Ukrepi bi morali vključevati: oblikovanje, 
izvajanje in vrednotenje celovitih strategij 
in programov; izvajanje raziskav, vključno 
z zbiranjem in analizo podatkov;
organizacijo usposabljanja vpletenih 
uradnikov; izmenjavo izkušenj, informacij 
in najboljših praks; ozaveščanje;
vzpostavitev telefonskih številk za pomoč;
odpiranje in opremljanje zavetišč s 
pripomočki in osebjem.

Ukrepi bi morali vključevati: oblikovanje, 
izvajanje in vrednotenje celovitih strategij 
in programov; izvajanje raziskav, vključno 
z zbiranjem in analizo podatkov;
organizacijo usposabljanja vpletenih 
uradnikov; izmenjavo izkušenj, informacij 
in najboljših praks; ozaveščanje;
vzpostavitev telefonskih številk za pomoč;
odpiranje in opremljanje zavetišč s 
pripomočki in osebjem.

Uredba bi se morala uporabljati za države 
članice.

Uredba bi se morala uporabljati za države 
članice.

______________ ________________
1 UL L 315, 14.11.2012, str. 57. 1 UL L 315, 14.11.2012, str. 57.

Or. en

Predlog spremembe 132
Mikael Gustafsson

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Priporočilo št. 2 o preventivnih ukrepih Priporočilo št. 2 o preventivnih ukrepih
Države članice bi morale razviti niz 
ukrepov za preprečevanje nasilja na 
podlagi spola. In sicer:

Države članice bi morale razviti niz 
ukrepov za preprečevanje nasilja nad 
ženskami in dekleti. In sicer:

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, ki ženskam in dekletom preprečujejo 
polno uživanje njihovih pravic in svobode 
brez nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, ki ženskam in dekletom preprečujejo 
polno uživanje njihovih pravic in svobode 
brez nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

– izvajati ustrezne raziskave o nasilju na 
podlagi spola, vključno z vzroki in motivi 
za nasilje ter zbiranjem in analizo 
podatkov, ob tem pa si prizadevati za 
standardizacijo meril za evidentiranje 
nasilja na podlagi spola, da bodo zbrani 
podatki primerljivi;

– izvajati ustrezne raziskave o nasilju na 
podlagi spola, vključno z vzroki in motivi 
za nasilje ter zbiranjem in analizo 
podatkov, ob tem pa si prizadevati za 
standardizacijo meril za evidentiranje 
nasilja na podlagi spola, da bodo zbrani 
podatki primerljivi;

– organizirati usposabljanje za uradnike, ki 
verjetno prihajajo v stik s primeri nasilja
na podlagi spola – vključno z osebjem 
organov pregona, socialnih služb, 
zdravstvenega varstva in centrov za pomoč 
v sili –, za odkrivanje, prepoznavanje in 
pravilno obravnavo takih primerov s 
posebnim poudarkom na potrebah in 
pravicah žrtev;

– organizirati usposabljanje za uradnike in 
strokovnjake, ki verjetno prihajajo v stik s 
primeri nasilja nad ženskami – vključno z 
osebjem organov pregona, socialnih služb, 
zdravstvenega varstva in centrov za pomoč 
v sili –, za odkrivanje, prepoznavanje in 
pravilno obravnavo takih primerov s 
posebnim poudarkom na potrebah in 
pravicah žrtev;

– izmenjevati strokovno znanje, izkušnje, 
informacije in najboljše prakse v okviru 
Evropske mreže za preprečevanje 
kriminala (EUCPN);

– izmenjevati strokovno znanje, izkušnje, 
informacije in najboljše prakse v okviru 
Evropske mreže za preprečevanje 
kriminala (EUCPN);

– pripravljati kampanje za ozaveščanje, 
kjer je ustrezno v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami in drugimi 
deležniki;

– pripravljati kampanje za ozaveščanje v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami 
in drugimi deležniki;

– vzpostaviti – kjer še ne obstajajo –
nacionalne brezplačne telefonske številke 
za pomoč s posebej usposobljenim 
osebjem;

– vzpostaviti – kjer še ne obstajajo –
nacionalne brezplačne telefonske številke 
za pomoč s posebej usposobljenim 
osebjem;

– odpirati posebna zavetišča in jih – zagotoviti posebna zavetišča, opremljena
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opremljati s pripomočki in osebjem, pri 
čemer bi morala zavetišča zagotavljati 
prostor najmanj za eno žensko na 10.000 
prebivalcev.

s pripomočki in osebjem, pri čemer bi 
morala zavetišča zagotavljati prostor 
najmanj za eno žensko na 10.000 
prebivalcev;

– zagotoviti podporo ženskim nevladnim 
organizacijam in civilni družbi, ki si 
prizadevajo preprečevati nasilje na 
podlagi spola nad ženskami in dekleti.

Or. en

Predlog spremembe 133
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Države članice bi morale razviti niz 
ukrepov za preprečevanje nasilja na 
podlagi spola. In sicer:

Države članice bi morale razviti niz 
ukrepov za preprečevanje nasilja na 
podlagi spola. In sicer:

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, ki ženskam in dekletom preprečujejo 
polno uživanje njihovih pravic in svobode 
brez nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje na vseh ravneh
za odpravo vseh ovir, ki ženskam in 
dekletom preprečujejo polno uživanje 
njihovih pravic in svobode brez nasilja, in 
za spreminjanje mišljenja v družbah;

– izvajati ustrezne raziskave o nasilju na 
podlagi spola, vključno z vzroki in motivi 
za nasilje ter zbiranjem in analizo 
podatkov, ob tem pa si prizadevati za 
standardizacijo meril za evidentiranje
nasilja na podlagi spola, da bodo zbrani 
podatki primerljivi;

– izvajati ustrezne raziskave o nasilju na 
podlagi spola, vključno z vzroki in motivi 
za nasilje ter zbiranjem in analizo 
podatkov, ob tem pa si prizadevati za 
standardizacijo meril za evidentiranje 
nasilja na podlagi spola, da bodo zbrani 
podatki primerljivi;

– organizirati usposabljanje za uradnike, ki 
verjetno prihajajo v stik s primeri nasilja na 
podlagi spola – vključno z osebjem 
organov pregona, socialnih služb, 
zdravstvenega varstva in centrov za pomoč 
v sili –, za odkrivanje, prepoznavanje in 
pravilno obravnavo takih primerov s 

– organizirati usposabljanje za uradnike, ki 
verjetno prihajajo v stik s primeri nasilja na 
podlagi spola – vključno z osebjem 
organov pregona, socialnih služb, 
zdravstvenega varstva in centrov za pomoč 
v sili –, za odkrivanje, prepoznavanje in 
pravilno obravnavo takih primerov s 
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posebnim poudarkom na potrebah in 
pravicah žrtev;

posebnim poudarkom na potrebah in 
pravicah žrtev;

– izmenjevati strokovno znanje, izkušnje, 
informacije in najboljše prakse v okviru 
Evropske mreže za preprečevanje 
kriminala (EUCPN);

– izmenjevati strokovno znanje, izkušnje, 
informacije in najboljše prakse v okviru 
Evropske mreže za preprečevanje 
kriminala (EUCPN);

– pripravljati kampanje za ozaveščanje, 
kjer je ustrezno v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami in drugimi deležniki;

– pripravljati kampanje za ozaveščanje ob 
posvetovanju in, kjer je ustrezno, v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami 
in drugimi deležniki;

– vzpostaviti – kjer še ne obstajajo –
nacionalne brezplačne telefonske številke 
za pomoč s posebej usposobljenim 
osebjem;

– vzpostaviti – kjer še ne obstajajo – in 
podpirati nacionalne brezplačne telefonske 
številke za pomoč s posebej usposobljenim 
osebjem;

– odpirati posebna zavetišča in jih 
opremljati s pripomočki in osebjem, pri 
čemer bi morala zavetišča zagotavljati 
prostor najmanj za eno žensko na 10.000 
prebivalcev.

– zagotoviti, da so na voljo posebna 
zavetišča, in jih opremljati s pripomočki in 
osebjem, pri čemer bi morala zavetišča 
zagotavljati prostor najmanj za eno žensko 
na 10.000 prebivalcev.

Or. en

Predlog spremembe 134
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Priporočilo št. 2 o preventivnih ukrepih Priporočilo št. 2 o preventivnih ukrepih in 
ukrepih za boj

Or. es

Predlog spremembe 135
Iratxe García Pérez
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Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Države članice bi morale razviti niz 
ukrepov za preprečevanje nasilja na 
podlagi spola. In sicer:

Države članice bi morale razviti niz 
ukrepov za preprečevanje nasilja na 
podlagi spola in boj proti njemu. In sicer:

Or. es

Predlog spremembe 136
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, ki ženskam in dekletom preprečujejo 
polno uživanje njihovih pravic in svobode 
brez nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe – ob 
upoštevanju šestih področij okvira o 
nasilju nad ženskami (politika,
preprečevanje, zaščita, pregon, skrbstvo in 
partnerstvo) –, vključno z javnimi 
izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, ki ženskam in dekletom preprečujejo 
polno uživanje njihovih pravic in svobode 
brez nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

Or. es

Predlog spremembe 137
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
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javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, ki ženskam in dekletom preprečujejo 
polno uživanje njihovih pravic in svobode 
brez nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, predsodkov in stereotipov, ki 
ženskam in dekletom preprečujejo polno 
uživanje njihovih pravic in svobode brez 
nasilja, in za korenito spremembo 
družbenih in kulturnih nazorov;

Or. it

Predlog spremembe 138
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje za odpravo vseh 
ovir, ki ženskam in dekletom preprečujejo 
polno uživanje njihovih pravic in svobode 
brez nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

– oblikovati, izvajati in vrednotiti letne 
celovite strategije in programe, vključno z 
javnimi izobraževalnimi programi in 
usposabljanjem za učitelje in strokovnjake 
v sektorju rekreacije za odpravo vseh ovir, 
ki ženskam in dekletom preprečujejo polno 
uživanje njihovih pravic in svobode brez 
nasilja, in za spreminjanje mišljenja v 
družbah;

(…) (…)

– izmenjevati strokovno znanje, izkušnje, 
informacije in najboljše prakse v okviru 
Evropske mreže za preprečevanje 
kriminala (EUCPN);

– izmenjevati strokovno znanje, izkušnje, 
informacije in najboljše prakse v okviru 
Evropske mreže za preprečevanje 
kriminala (EUCPN) in drugih ustreznih 
strokovnih platform EU, kot so CEPOL, 
EUROJUST, srečanja vodij zdravstvenih 
služb EU in vodij služb zdravstvene nege 
EU;

(…) (…)
– odpirati posebna zavetišča in jih 
opremljati s pripomočki in osebjem, pri 
čemer bi morala zavetišča zagotavljati 
prostor najmanj za eno žensko na 10.000 
prebivalcev.

– odpirati posebna zavetišča, zasnovana 
kot varen in opogumljajoč kraj za ženske, 
in jih opremljati s pripomočki in ustrezno 
usposobljenim osebjem, pri čemer bi 
morala zavetišča zagotavljati prostor 
najmanj za eno žensko na 10.000 
prebivalcev.
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Or. en

Predlog spremembe 139
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– organizirati usposabljanje za uradnike, ki 
verjetno prihajajo v stik s primeri nasilja na 
podlagi spola – vključno z osebjem 
organov pregona, socialnih služb, 
zdravstvenega varstva in centrov za pomoč 
v sili –, za odkrivanje, prepoznavanje in 
pravilno obravnavo takih primerov s 
posebnim poudarkom na potrebah in 
pravicah žrtev;

– organizirati sistematično usposabljanje 
za uradnike, ki verjetno prihajajo v stik s 
primeri nasilja na podlagi spola – vključno 
z osebjem organov pregona, socialnih 
služb, ustanov za zaščito otrok (za žrtve 
nasilja ali tiste, ki so mu priča),
zdravstvenega varstva in centrov za pomoč 
v sili –, za odkrivanje, prepoznavanje in 
pravilno obravnavo takih primerov s 
posebnim poudarkom na potrebah in 
pravicah žrtev;

Or. it

Predlog spremembe 140
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pripravljati kampanje za ozaveščanje, 
kjer je ustrezno v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami in drugimi deležniki;

– pripravljati kampanje za ozaveščanje,
vključno s kampanjami, posebej 
namenjenimi moškim in dečkom, kjer je 
ustrezno v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami, združenji, mediji in 
drugimi deležniki;

Or. it
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Predlog spremembe 141
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– odpirati posebna zavetišča in jih
opremljati s pripomočki in osebjem, pri 
čemer bi morala zavetišča zagotavljati 
prostor najmanj za eno žensko na 10.000 
prebivalcev.

– odpirati posebna zavetišča (vključno s 
centri za zagotavljanje prve pomoči 
žrtvam spolnega nasilja) in jih opremljati s 
pripomočki in ustrezno usposobljenim
osebjem, pri čemer bi morala zavetišča
zagotavljati prostor najmanj za eno žensko 
na 10.000 prebivalcev.

Or. it

Predlog spremembe 142
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti mehanizme za omogočanje 
lažjega dostopa do brezplačne pravne 
pomoči, da bodo žrtve lažje uveljavljale 
svoje pravice po vsej Uniji; 

Or. es

Predlog spremembe 143
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ustanavljati posebna sodišča ali 
povečevati število posebnih sodišč za 
obravnavanje nasilja na podlagi spola; 
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zagotavljati več sredstev in gradiva za 
usposabljanje o nasilju na podlagi spola 
za sodnike, javne tožilce in pravnike; 
izboljševati specializirane enote v organih 
pregona s povečevanjem osebja ter 
izboljševanjem njihove usposobljenosti in 
opreme;

Or. es

Predlog spremembe 144
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– v vseh sprejetih programih, ukrepih in 
ravnanjih ustrezno upoštevati lastnosti 
žrtev s posebnimi potrebami, na primer 
mladoletnic, invalidk, priseljenk, 
pripadnic manjšin, starejših žensk in 
nekvalificiranih žensk ali žensk z nizkimi 
kvalifikacijami ali žensk, ki jim grozi 
socialna izključenost; 

Or. es

Predlog spremembe 145
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izvajati ukrepe v okviru pogodb o plačah 
in spodbujati usklajevanje med 
delodajalci, sindikati in podjetji ter med 
njihovimi ustreznimi poslovodnimi 
organi, da bi žrtvam zagotovili ustrezne 
informacije o njihovih pravicah, ki 
izhajajo iz zaposlitve, zlasti v primeru 
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skrajšanja ali reorganizacije njihovega 
delovnega časa, geografske mobilnosti, 
spremembe delovnega mesta, začasne 
prekinitve delovnega razmerja brez izgube 
delovnega mesta, pri čemer se začasna 
prekinitev šteje kot obdobje v celoti 
plačanih prispevkov za socialno varnost in 
nadomestila za brezposelnost, in 
prenehanja pogodbe s pravico do 
nadomestila za brezposelnost; 

Or. es

Predlog spremembe 146
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zagotavljati, da bodo napadalci 
kaznovani v skladu z resnostjo svojih 
zločinov;

Or. es

Predlog spremembe 147
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zagotavljati, da se žrtvam nasilja na 
podlagi spola dodeli prednosten dostop do 
socialnih stanovanj;

Or. es
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Predlog spremembe 148
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vključiti nasilje na podlagi spola kot 
enega od razlogov za vložitev prošnje za 
azil;

Or. es

Predlog spremembe 149
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 a (novo))

Predlog resolucije Predlog spremembe

– žrtvam zagotavljati takojšnje in ustrezne 
informacije o razpoložljivi zaščiti in 
pomoči ter vzpostavljenih pravnih 
ukrepih, navsezadnje tudi zato, da bi jih 
spodbudili k pričanju;

Or. it

Predlog spremembe 150
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– preprečevati nasilje v njegovih 
raznovrstnih oblikah in se boriti proti 
njemu ter proti vzrokom zanj in sprejeti 
posebne ukrepe za obravnavo vsakega 
posameznega vidika, pri tem pa vedno 
izhajati iz izhodišča, da imajo moški in 
ženske na vseh področjih življenja enake 
pravice in obveznosti: pravico do varstva 
pred telesnimi in duševnimi poškodbami, 
pravico do pravnega varstva in dostopa do 
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sodišč za zaščito individualnih pravic, 
pravico do zaposlitve s pravicami in 
pravico do enakega plačila za enako delo;

Or. pt

Predlog spremembe 151
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostavljati družbene in gospodarske 
razmere, ki bodo ženskam, žrtvam nasilja, 
omogočale neodvisnost in opiranje na 
lastne moči;

Or. pt

Predlog spremembe 152
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zagotavljati specializirano zdravstveno 
varstvo v javnih zdravstvenih ustanovah; 

Or. pt

Predlog spremembe 153
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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– ozaveščati družbo o vprašanju nasilja 
nad ženskami in družbeni vlogi žensk; 
sprejemati ukrepe, ki bodo ženskam 
omogočali usklajevanje poklicnega, 
družinskega, družbenega in političnega 
življenja;

Or. pt

Predlog spremembe 154
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– sprejeti ukrepe za vzpostavitev nadzora 
nad zaščito mater in določitev kazni za 
kršitve; 

Or. pt

Predlog spremembe 155
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– organizirati letne kampanje ozaveščanja 
o vprašanju nasilja nad ženskami in 
spodbujati pravice žensk, ob tem pa se 
osredotočiti na: nasilje v družini, nasilje 
med mladimi partnerji, trgovino z ljudmi, 
izkoriščanje žensk in otrok za prostitucijo, 
pohabljanje ženskih spolnih organov, 
diskriminacijo na podlagi spola pri plačilu 
ter delavske pravice in zaščito mater na 
delovnem mestu; 

Or. pt
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Predlog spremembe 156
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– v svojih nacionalnih akcijskih načrtih 
za odpravo nasilja v družini predvideti 
obveznost zagotavljanja podpore 
neprijavljenim migrantkam na povsem 
enak način kot ženskam, ki zakonito 
prebivajo v državi, brez zahteve, da bi 
institucije takšne primere prijavile 
oblastem;  

Or. pt

Predlog spremembe 157
Inês Zuber

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 2 – navedba 7 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti brezplačne storitve javnega 
zdravstva za pomoč ženskam, žrtvam 
nasilja, in povečati število zavetišč in 
krajev, ki zagotavljajo specializirano 
pomoč ženskam različnih nacionalnosti, 
ki govorijo različne jezike;

Or. pt

Predlog spremembe 158
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 3

Predlog resolucije Predlog spremembe
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V letu dni po začetku veljavnosti uredbe 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev nacionalnih poročevalcev 
ali enakovrednih mehanizmov. Naloge 
takšnih mehanizmov bi morale vključevati 
izvajanje ocen trendov v nasilju na podlagi 
spola, merjenje rezultatov ukrepov, 
sprejetih za boj proti tovrstnemu nasilju na 
nacionalni in lokalni ravni, zbiranje 
statističnih podatkov ter letno poročanje 
Evropski komisiji in pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta.

V letu dni po začetku veljavnosti uredbe bi 
morale države članice sprejeti potrebne 
ukrepe za vzpostavitev nacionalnih 
poročevalcev ali enakovrednih 
mehanizmov. Naloge takšnih mehanizmov 
bi morale vključevati izvajanje ocen 
trendov v nasilju na podlagi spola, 
merjenje rezultatov ukrepov, sprejetih za 
boj proti tovrstnemu nasilju na nacionalni 
in lokalni ravni, zbiranje statističnih 
podatkov ter letno poročanje Evropski 
komisiji in pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 159
Mikael Gustafsson

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Priporočilo št. 4 o usklajevanje strategije 
Unije o boju proti nasilju nad ženskami

Priporočilo št. 4 o usklajevanje strategije 
Unije o boju proti nasilju nad ženskami in 
dekleti

Da bi prispevale k usklajeni in 
konsolidirani strategiji Unije za boj proti 
nasilju na podlagi spola, države članice 
Evropski komisiji posredujejo informacije, 
omenjene v Priporočilu št. 3.

Da bi prispevale k usklajeni in 
konsolidirani strategiji Unije za boj proti 
nasilju nad ženskami in dekleti, države 
članice Evropski komisiji posredujejo 
informacije, omenjene v Priporočilu št. 3.

Evropska komisija bi morala vzpostaviti 
funkcijo poročevalca EU o nasilju nad 
ženskami in dekleti, ki bi podprla delo 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 160
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da bi prispevale k usklajeni in 
konsolidirani strategiji Unije za boj proti 
nasilju na podlagi spola, države članice 
Evropski komisiji posredujejo informacije, 
omenjene v Priporočilu št. 3.

Da bi prispevale k usklajeni in 
konsolidirani strategiji Unije za boj proti 
nasilju na podlagi spola, bi morale države 
članice Evropski komisiji posredovati
informacije, omenjene v Priporočilu št. 3.

Or. en

Predlog spremembe 161
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra vsako leto in od 
leta po začetku veljavnosti te uredbe 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu, v katerem oceni, v kolikšni meri 
so države članice sprejele potrebne ukrepe
za skladnost s to uredbo.

Komisija do 31. decembra vsako leto in od 
leta po začetku veljavnosti te uredbe 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu, v katerem oceni, v kolikšni meri 
so države članice sprejele ukrepe v skladu
s to uredbo.

V poročilu se navede seznam vseh 
sprejetih ukrepov in izpostavijo področja, 
na katerih je ukrepe šele treba sprejeti.

V poročilu se navede seznam vseh 
sprejetih ukrepov in izpostavijo dobre 
prakse.

Or. en

Predlog spremembe 162
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Priloga – priporočilo št. 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

Uredba bi morala vzpostaviti vir finančne 
podpore v okviru proračuna EU za ukrepe, 

Uredba bi morala vzpostaviti vir finančne 
podpore v okviru proračuna EU (oddelek 
III) za ukrepe, navedene v priporočilu št. 
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navedene v priporočilu št. 3. 3.

Or. en


