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Pozměňovací návrh 1
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Komise ze dne 
26. listopadu 2008 o průběžné zprávě 
o uskutečňování plánu pro dosažení 
rovnosti žen a mužů (2006–2010) 
(KOM(2008)0760),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Posouzení plánu na období 2006–2010
–1a. konstatuje, že pokud jde o stejnou 
ekonomickou nezávislost pro ženy a muže, 
míra zaměstnanosti žen dosáhla téměř 
60 % stanovených lisabonskými cíli 
v oblasti zaměstnanosti; vyjadřuje však 
politování nad tím, že nebylo zavedeno 
dost závazných opatření k odstranění 
přetrvávajících mzdových rozdílů mezi 
ženami a muži, a poukazuje na potřebu 
naléhavě přijmout opatření ke zlepšení 
situace žen pracujících v nejistých 
pracovních podmínkách, zejména 
migrujících pracovnic a příslušnic 
národnostních menšin, které se 
v souvislosti s hospodářskou a sociální 
krizí stávají ještě zranitelnějšími; také 
vyzývá ke zmenšení nerovností mezi 
ženami a muži ve veřejném zdravotnictví 
a k zajištění rovného přístupu k němu;
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Pozměňovací návrh 3
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1b. vítá legislativní návrhy Komise, 
jejichž cílem je zlepšit soulad mezi 
pracovním, soukromým a rodinným 
životem; konstatuje však, že se nezabývají 
otázkami dovolené v případě osvojení, 
otcovské dovolené a dovolené za účelem 
péče o rodinné příslušníky, a vyjadřuje 
politování nad tím, že jen menší část 
členských států dosáhla barcelonských 
cílů a zajistila přístup k dostupným 
a kvalitním službám péče o děti; proto 
členské státy vyzývá, aby obnovily své 
závazky s tímto cílem;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod -1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1c. vyjadřuje politování nad tím, že ženy 
jsou ve většině členských států stále ještě 
nedostatečně zastoupeny na pozicích 
s rozhodovacími pravomocemi 
v hospodářské a politické oblasti; vyzývá 
Komisi, aby pokračovala v přijímání 
konkrétních opatření na podporu rovné 
účasti žen a mužů na pozicích 
s rozhodovacími pravomocemi;
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Pozměňovací návrh 5
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod -1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1d. bere na vědomí činnosti v rámci 
programu DAPHNE III, jež mají 
předcházet násilí páchanému na ženách 
a potírat ho; znova však opakuje, že je 
třeba na evropské úrovni přijmout 
legislativní opatření k odstraňování násilí 
na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod -1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1e. vítá začlenění rovnosti žen a mužů 
mezi priority programů vzdělávání 
a odborné přípravy Společenství s cílem 
omezit stereotypy ve společnosti; lituje 
však, že na přetrvávajících stereotypech 
týkajících se pohlaví dosud spočívá hodně 
nerovností; proto vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zahájily kampaně na zvyšování 
informovanosti, které tyto stereotypy 
a tradiční role pohlaví budou narušovat, 
zvláště kampaně zaměřené na muže, které 
zdůrazní, že je třeba, aby se muži podíleli 
na domácích povinnostech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod -1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1f. vítá závazek Komise ohledně zásad 
rozvojové deklarace tisíciletí a Pekingské 
akční platformy v oblasti prosazování 
rovnosti žen a mužů mimo EU; vyzývá 
k dalšímu prosazování rovnosti žen 
a mužů v politikách EU v oblasti rozvoje, 
vnějších vztahů i zahraničního obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat 
v analýze Pekingské akční platformy 
(Peking + 15), kterou provádělo švédské 
předsednictví, aby byly na jejím základě 
nejen sestavovány příslušné ukazatele, ale 
také určeny cíle a přijaty nezbytné politiky 
ve 12 stanovených oblastech:

11. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat 
v analýze Pekingské akční platformy 
(Peking + 15), kterou provádělo švédské 
předsednictví, aby byly na jejím základě 
nejen sestavovány příslušné ukazatele, ale 
také určeny cíle a přijaty nezbytné politiky 
ve 12 stanovených oblastech;

– ženy a chudoba,

– výchova a vzdělávání žen,

– ženy a zdraví,

– násilí na ženách,

– ženy a ozbrojené konflikty,
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– ženy a hospodářství,

– ženy v orgánech u moci a účast 
v rozhodování,
– institucionální mechanismy pro pokrok 
u žen,
– lidská práva žen,

– ženy a sociální komunikace,

– ženy a životní prostředí,

– mladé dívky;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je důležité zaručit všem 
ženám dodržování sexuálních 
a reprodukčních práv, zejména 
prostřednictvím přístupu k antikoncepci 
a k potratu, k bezplatnému poradenství 
o potratech a k informacím o jejich 
právech a o službách, které jsou 
k dispozici; zdůrazňuje důležitost činností 
zaměřených na vnímavost mužů k jejich 
odpovědnosti v oblasti sexuální 
a reprodukční;

17. připomíná své usnesení ze dne 
10. února 2010 a zdůrazňuje, že je 
důležité, aby byla dodržována sexuální 
a reprodukční práva žen;

Or. en


