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Pozměňovací návrh 1
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Právní východisko - 1 (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla podstatou všech politik Společenství, 
programů, projektů a činností 
prosazovaných na úrovni Evropské unie i 
vztahů se třetími zeměmi, poněvadž má 
přímou spojitost se zlepšením 
demokratické stability, sociální
soudržností a lidskými právy;

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla podstatou všech politik Společenství, 
programů, projektů a činností 
prosazovaných na úrovni Evropské unie i 
vztahů se třetími zeměmi, poněvadž má 
přímou spojitost s dodržováním lidských 
práv a demokratických zásad a se
zaručením sociální soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla podstatou všech politik Společenství, 
programů, projektů a činností 
prosazovaných na úrovni Evropské unie i 
vztahů se třetími zeměmi, poněvadž má 
přímou spojitost se zlepšením 
demokratické stability, sociální 
soudržností a lidskými právy;

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla uplatňována u všech politik 
Společenství, programů, projektů a 
různých činností na úrovni Evropské unie i 
vztahů se třetími zeměmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla podstatou všech politik Společenství, 
programů, projektů a činností 
prosazovaných na úrovni Evropské unie i 
vztahů se třetími zeměmi, poněvadž má 
přímou spojitost se zlepšením 
demokratické stability, sociální soudržností 
a lidskými právy;

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla podstatou všech politik Společenství, 
programů, projektů a činností 
prosazovaných na úrovni Evropské unie i v 
rámci veškerých vztahů, včetně 
meziparlamentní spolupráce mezi EU a
třetími zeměmi, poněvadž má přímou 
spojitost se zlepšením demokratické 
stability, sociální soudržností a lidskými 
právy;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Záborská
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla podstatou všech politik Společenství, 
programů, projektů a činností 
prosazovaných na úrovni Evropské unie i
vztahů se třetími zeměmi, poněvadž má 
přímou spojitost se zlepšením 
demokratické stability, sociální soudržností 
a lidskými právy;

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a 
dlouhodobému přístupu určujícímu 
priority, který zajistí, aby rovnost pohlaví 
byla podstatou všech politik Společenství, 
programů, projektů a činností v rámci
vztahů se třetími zeměmi, poněvadž má 
přímou spojitost se zlepšením 
demokratické stability, sociální soudržností 
a lidskými právy;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že rovné zastoupení mužů 
a žen ve všech sférách života je zásadním 
prvkem demokracie a že účast žen na 
rozvoji představuje základní a všeobecně 
uznávanou hodnotu a nezbytnou 
podmínku sociálního a ekonomického 
rozvoje a řádné demokratické správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že hledisko rovnosti mužů 
a žen je třeba zohledňovat v uplatňování 
hlavních směrů a je třeba provádět v této 
souvislosti cílené akce ve prospěch 
obhájců lidských práv žen a dalších 
zvláště zranitelných skupin, jako jsou 
novináři a obhájci zasazující se o 
prosazování hospodářských, sociálních a 
kulturních práv, práv dítěte a rovněž těch, 
kdo pracují v oblasti práv menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie 
při realizaci rovnosti mužů a žen v jejích 
členských státech a ve vztazích s třetími 
zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a 
posílením otázek rovnosti pohlaví v rámci 
tematických priorit a využitím 
angažovaných přístupů při vypracovávání a 
rozvíjení programů, a to s důrazem na 
potlačování genderových stereotypů a 
všech forem diskriminace a násilí vůči 
ženám, a dále zahrnutím žen do prevence 
a řešení konfliktů a posílením jejich 
sebevědomí k tomu, aby se chopily role 
aktivních občanů, což je v zájmu 
společnosti, přičemž zvláštní pozornost 
musí být věnována nejzranitelnějším 
ženám;

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie 
při realizaci rovnosti mužů a žen v jejích 
členských státech a ve vztazích s třetími 
zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a 
posílením otázek rovnosti pohlaví v rámci 
tematických priorit a využitím 
angažovaných přístupů při vypracovávání a 
rozvíjení programů, a to s důrazem na 
potlačování genderových stereotypů a 
všech forem diskriminace a násilí vůči 
ženám;

Or. it
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Pozměňovací návrh 9
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie 
při realizaci rovnosti mužů a žen v jejích 
členských státech a ve vztazích s třetími 
zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a 
posílením otázek rovnosti pohlaví v rámci 
tematických priorit a využitím 
angažovaných přístupů při vypracovávání a 
rozvíjení programů, a to s důrazem na
potlačování genderových stereotypů a 
všech forem diskriminace a násilí vůči 
ženám, a dále zahrnutím žen do prevence a 
řešení konfliktů a posílením jejich 
sebevědomí k tomu, aby se chopily role 
aktivních občanů, což je v zájmu 
společnosti, přičemž zvláštní pozornost 
musí být věnována nejzranitelnějším 
ženám;

2. zdůrazňuje významnou úlohu Evropské 
unie při realizaci rovnosti mužů a žen v 
jejích členských státech a ve vztazích s 
třetími zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a 
posílením otázek rovnosti pohlaví v rámci 
tematických priorit a využitím 
angažovaných přístupů při vypracovávání a 
rozvíjení programů, a to s důrazem na 
potlačování všech forem diskriminace a 
násilí vůči ženám, a dále zahrnutím žen do 
prevence a řešení konfliktů a posílením 
jejich sebevědomí k tomu, aby se chopily 
role aktivních občanů, což je v zájmu 
společnosti, přičemž zvláštní pozornost 
musí být věnována nejzranitelnějším 
ženám;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie 
při realizaci rovnosti mužů a žen v jejích 
členských státech a ve vztazích s třetími 
zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a 
posílením otázek rovnosti pohlaví v rámci 
tematických priorit a využitím 
angažovaných přístupů při vypracovávání a 
rozvíjení programů, a to s důrazem na 

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie 
v procesu demokratizace třetích zemí a 
v prosazování rovnosti mužů a žen jak v 
jejích členských státech, tak i ve vztazích s 
třetími zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a 
posílením otázek rovnosti pohlaví v rámci 
tematických priorit a využitím 
angažovaných přístupů při vypracovávání a 
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potlačování genderových stereotypů a 
všech forem diskriminace a násilí vůči 
ženám, a dále zahrnutím žen do prevence a 
řešení konfliktů a posílením jejich 
sebevědomí k tomu, aby se chopily role 
aktivních občanů, což je v zájmu 
společnosti, přičemž zvláštní pozornost 
musí být věnována nejzranitelnějším 
ženám;

rozvíjení programů, a to s důrazem na 
potlačování genderových stereotypů a 
všech forem diskriminace a násilí vůči 
ženám, a dále zahrnutím žen do prevence a 
řešení konfliktů a posílením jejich 
sebevědomí k tomu, aby se chopily role 
aktivních občanů, což je v zájmu 
společnosti, přičemž zvláštní pozornost 
musí být věnována nejzranitelnějším 
ženám;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Anna Záborská

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie 
při realizaci rovnosti mužů a žen v jejích 
členských státech a ve vztazích s třetími 
zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a 
posílením otázek rovnosti pohlaví v rámci 
tematických priorit a využitím 
angažovaných přístupů při vypracovávání a 
rozvíjení programů, a to s důrazem na 
potlačování genderových stereotypů a 
všech forem diskriminace a násilí vůči 
ženám, a dále zahrnutím žen do prevence a 
řešení konfliktů a posílením jejich 
sebevědomí k tomu, aby se chopily role 
aktivních občanů, což je v zájmu 
společnosti, přičemž zvláštní pozornost 
musí být věnována nejzranitelnějším 
ženám;

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie 
při realizaci rovnosti mužů a žen ve 
vztazích s třetími zeměmi, jíž se dosáhne 
zahrnutím a posílením otázek rovnosti 
pohlaví v rámci tematických priorit a 
využitím angažovaných přístupů při 
vypracovávání a rozvíjení programů, a to s 
důrazem na potlačování genderových 
stereotypů a všech forem diskriminace a 
násilí vůči ženám, a dále zahrnutím žen do 
prevence a řešení konfliktů a posílením 
jejich sebevědomí k tomu, aby se chopily 
role aktivních občanů, což je v zájmu 
společnosti, přičemž zvláštní pozornost 
musí být věnována nejzranitelnějším 
ženám;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Barbara Matera
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. podporuje roli žen jako „mírotvorců“ 
v prevenci a v řešení konfliktů a zasazuje 
se o aktivní zapojení žen ve prospěch 
společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. podporuje regionální programy, které 
chrání ty nejzranitelnější skupiny, 
zejména děti, ženy a starší občany;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje iniciativy, podněty a opatření 
na zvýšení schopností, jež zajistí účast žen 
na všech úrovních rozhodování, přičemž 
jejich přítomnost bude zárukou toho, že 
témata, která mají vliv na rozvoj žen, budou 
brána v úvahu;

3. rozhodně podporuje veškeré iniciativy, 
podněty a opatření na zvýšení schopností 
v rámci vnějších politik EU, jež zajistí 
účast žen na všech úrovních rozhodování, a 
to jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře, a 
je přesvědčen, že rovné zastoupení mužů a 
žen v procesu rozhodování slouží 
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k zajištění toho, že témata, která mají na 
ženy nějaký dopad, budou brána v úvahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje iniciativy, podněty a opatření 
na zvýšení schopností, jež zajistí účast žen 
na všech úrovních rozhodování, přičemž 
jejich přítomnost bude zárukou toho, že 
témata, která mají vliv na rozvoj žen, 
budou brána v úvahu;

3. podporuje iniciativy, podněty a opatření 
na zvýšení schopností, jež zajistí účast žen 
na všech úrovních rozhodování, přičemž 
jejich přítomnost bude zárukou toho, že 
témata, která mají vliv na rozvoj žen, 
budou brána v úvahu, a umožní 
spravedlivější a vyváženější zastoupení 
v oblasti všech politických rozhodnutí, 
nikoli pouze v otá zkách týkajících se 
postavení žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje iniciativy, podněty a opatření 
na zvýšení schopností, jež zajistí účast žen 
na všech úrovních rozhodování, přičemž 
jejich přítomnost bude zárukou toho, že 
témata, která mají vliv na rozvoj žen, 
budou brána v úvahu;

3. podporuje iniciativy, podněty a opatření 
na zvýšení schopností, jež zajistí účast žen 
na všech úrovních rozhodování, přičemž 
jejich přítomnost bude zárukou toho, že 
témata, která mají vliv na rozvoj žen, 
budou brána v úvahu; podporuje opatření 
zaměřená na podporu nominací a volení 
žen na všech úrovních: vnitrostátní, 
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regionální i místní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje nezbytnost plného 
zapojení žen ve všech oblastech míru a 
bezpečnosti pro úspěšnější předcházení 
konfliktům a zajištění trvalého míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy,
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby u všech vnějších politik EU zajistily 
systematické posouzení a vyhodnocení 
otázky rovnosti pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví a aby 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
provedl průzkum uplatňování hlediska 
rovnosti žen a mužů ve všech vnějších 
misích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví a
dodržování lidských práv a základních 
svobod zejména v souvislosti s finanční 
podporou poskytovanou ze strany EU

Or. cs

Pozměňovací návrh 21
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví a aby 
byly dostupné možnosti financování pro 
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ženy, nevládní organizace a zvláštní 
projekty, zaměřené především na 
občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Anna Záborská

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily systematické posouzení a 
vyhodnocení politiky rovnosti pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je pevně přesvědčen o tom, že posílení 
postavení jednotlivců, zejména žen, a 
občanské společnosti prostřednictvím 
vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování 
povědomí při prosazování všech lidských 
práv, včetně sociálních, ekonomických a 
kulturních práv, je základním doplňkem při 
vypracovávání a provádění všech politik a 
programů zaměřených na demokratizaci, 
pro něž by měly být zajištěny potřebné 
finanční prostředky;

5. je pevně přesvědčen o tom, že posílení 
postavení jednotlivců, zejména žen, a 
občanské společnosti prostřednictvím 
vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování 
povědomí při prosazování obecně lidských 
práv, včetně sociálních, ekonomických a 
kulturních práv, je základním doplňkem při 
vypracovávání a provádění všech politik a 
programů zaměřených na demokratizaci, 
pro něž by měly být zajištěny potřebné 
finanční prostředky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
zvláštní školicí programy pro ženy 
podnikatelky, které by jim umožnily větší 
zapojení do světového obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že rozhodnutí, kterým se 
zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, 
vyžaduje, aby nábor zaměstnanců probíhal 
na základě kvalit jednotlivých uchazečů a 
aby bylo zajištěno rovnovážné zastoupení 
mužů a žen na všech úrovních; vítá úsilí 
vynaložené na zajištění toho, aby na úrovni 
vedoucích delegací bylo dosaženo 
zastoupení mužů a žen v poměru 50:501.

6. poznamenává, že rozhodnutí, kterým se 
zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, 
vyžaduje, aby nábor zaměstnanců probíhal 
na základě kvalit jednotlivých uchazečů a 
aby bylo zajištěno rovnovážné zastoupení 
mužů a žen na všech úrovních; vítá úsilí 
vynaložené na zajištění toho, aby na úrovni 
vedoucích delegací bylo dosaženo 
zastoupení mužů a žen v poměru 50:501.
Vyzývá Evropskou službu pro vnější 
činnost, aby aktivně prosazovala rovné 
zastoupení mužů a žen v institucích států 
nacházejících se v postkonfliktní situaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že rozhodnutí, kterým se 
zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, 
vyžaduje, aby nábor zaměstnanců probíhal 
na základě kvalit jednotlivých uchazečů a 
aby bylo zajištěno rovnovážné zastoupení 
mužů a žen na všech úrovních; vítá úsilí 
vynaložené na zajištění toho, aby na 
úrovni vedoucích delegací bylo dosaženo 
zastoupení mužů a žen v poměru 50:501.

6. poznamenává, že rozhodnutí, kterým se 
zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, 
vyžaduje, aby nábor zaměstnanců probíhal 
na základě kvalit jednotlivých uchazečů a 
aby bylo zajištěno rovnovážné zastoupení 
mužů a žen na všech úrovních; vyjadřuje 
nicméně politování nad tím, že tato služba 
ve svém stávajícím složení nerespektuje 
zásadu vyváženého zastoupení žen a 
mužů, a žádá Komisi, aby se zasazovala o 
obnovení této rovnosti, zvláště pak na 
úrovni generálních ředitelů a zvláštních 
zástupců EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že rozhodnutí, kterým se 
zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, 
vyžaduje, aby nábor zaměstnanců probíhal 
na základě kvalit jednotlivých uchazečů a 
aby bylo zajištěno rovnovážné zastoupení 
mužů a žen na všech úrovních; vítá úsilí 
vynaložené na zajištění toho, aby na úrovni 
vedoucích delegací bylo dosaženo 
zastoupení mužů a žen v poměru 50:50.

6. poznamenává, že rozhodnutí, kterým se 
zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, 
vyžaduje, aby nábor zaměstnanců probíhal 
na základě kvalit jednotlivých uchazečů a 
aby bylo zajištěno rovnovážné zastoupení 
mužů a žen na všech úrovních; bere na 
vědomí úsilí vynaložené na zajištění toho, 
aby na úrovni vedoucích delegací bylo 
dosaženo zastoupení mužů a žen v poměru 
50:50.

Or. de
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