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Predlog spremembe 1
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Združenih 
narodov iz leta 1979 o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk (CEDAW),

Or. fr

Predlog spremembe 2
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k uporabi celovitega strateškega, 
prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da bo enakost spolov v 
središču vseh politik Skupnosti, 
programov, projektov in dejavnosti, ki se 
spodbujajo na ravni Evropske unije, kot 
tudi v odnosih s tretjimi državami, saj je ta 
vidik neposredno povezan z izboljšanjem 
demokratične stabilnosti, socialne 
kohezije in človekovih pravic;

1. poziva k uporabi celovitega strateškega, 
prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da bo enakost spolov v 
središču vseh politik Skupnosti, 
programov, projektov in dejavnosti, ki se 
spodbujajo na ravni Evropske unije, kot 
tudi v odnosih s tretjimi državami, saj je ta 
vidik neposredno povezan s spoštovanjem 
človekovih pravic in demokratičnih načel 
ter z varstvom socialne kohezije;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k uporabi celovitega strateškega, 1. poziva k uporabi celovitega strateškega, 
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prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da bo enakost spolov v 
središču vseh politik Skupnosti, 
programov, projektov in dejavnosti, ki se 
spodbujajo na ravni Evropske unije, kot 
tudi v odnosih s tretjimi državami, saj je ta 
vidik neposredno povezan z izboljšanjem 
demokratične stabilnosti, socialne 
kohezije in človekovih pravic;

prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da se bo enakost spolov na 
ravni Evropske unije uporabljala v 
politikah Skupnosti, programih, projektih 
in različnih dejavnostih, kot tudi v odnosih 
s tretjimi državami;

Or. de

Predlog spremembe 4
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k uporabi celovitega strateškega,
prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da bo enakost spolov v 
središču vseh politik Skupnosti, 
programov, projektov in dejavnosti, ki se 
spodbujajo na ravni Evropske unije, kot 
tudi v odnosih s tretjimi državami, saj je ta 
vidik neposredno povezan z izboljšanjem 
demokratične stabilnosti, socialne kohezije 
in človekovih pravic;

1. poziva k uporabi celovitega strateškega, 
prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da bo enakost spolov v 
središču vseh politik Skupnosti, 
programov, projektov in dejavnosti, ki se 
spodbujajo na ravni Evropske unije, kot 
tudi v vseh odnosih, vključno z 
medparlamentarnim sodelovanjem med 
EU in tretjimi državami, saj je ta vidik 
neposredno povezan z izboljšanjem 
demokratične stabilnosti, socialne kohezije 
in človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 5
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k uporabi celovitega strateškega, 1. poziva k uporabi celovitega strateškega, 
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prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da bo enakost spolov v 
središču vseh politik Skupnosti, 
programov, projektov in dejavnosti, ki se 
spodbujajo na ravni Evropske unije, kot 
tudi v odnosih s tretjimi državami, saj je ta 
vidik neposredno povezan z izboljšanjem 
demokratične stabilnosti, socialne kohezije 
in človekovih pravic;

prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki 
bo zagotovil, da bo enakost spolov v 
središču vseh politik Skupnosti, 
programov, projektov in dejavnosti v zvezi 
z odnosi s tretjimi državami, saj je ta vidik 
neposredno povezan z izboljšanjem 
demokratične stabilnosti, socialne kohezije 
in človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da je enakopravna udeležba 
žensk in moških na vseh področjih 
življenja bistven element demokracije in 
da sodelovanje žensk pri razvoju 
predstavlja temeljno in univerzalno 
sprejeto vrednoto ter predpogoj za 
družbeno-gospodarski razvoj in dobro 
demokratično vodenje;

Or. en

Predlog spremembe 7
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja potrebo po vključevanju 
vidika spolov v izvajanje smernic, s ciljno 
usmerjenimi ukrepi za zaščito zagovornic 
človekovih pravic in drugih posebej 
ranljivih skupin, kot so novinarji in 
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zagovorniki človekovih pravic, ki si 
prizadevajo za širjenje gospodarskih, 
socialnih in kulturnih pravic ter pravic 
otrok, in tudi tisti, ki se ukvarjajo s 
pravicami manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 8
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije 
pri uresničevanju enakosti med ženskami 
in moškimi v njenih državah članicah in pri 
njenih odnosih s tretjimi državami, z 
vključevanjem in krepitvijo vprašanj, 
povezanih z enakostjo spola, v tematske 
prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti stereotipom glede spola 
in vsem oblikam diskriminacije ter nasilja 
nad ženskami, poleg njihovega 
vključevanja v preprečevanje in reševanje 
konfliktov ter njihovega spreminjanja v 
aktivne državljanke v korist družbe, pri 
čemer se posebna pozornost nameni 
najranljivejšim ženskam;

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije 
pri uresničevanju enakosti med ženskami 
in moškimi v njenih državah članicah in pri 
njenih odnosih s tretjimi državami, z 
vključevanjem in krepitvijo vprašanj, 
povezanih z enakostjo spola, v tematske 
prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti stereotipom glede spola 
in vsem oblikam diskriminacije ter nasilja 
nad ženskami;

Or. it

Predlog spremembe 9
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije 
pri uresničevanju enakosti med ženskami 
in moškimi v njenih državah članicah in pri 
njenih odnosih s tretjimi državami, z 
vključevanjem in krepitvijo vprašanj, 
povezanih z enakostjo spola, v tematske 
prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti stereotipom glede spola 
in vsem oblikam diskriminacije ter nasilja 
nad ženskami, poleg njihovega 
vključevanja v preprečevanje in reševanje 
konfliktov ter njihovega spreminjanja v 
aktivne državljanke v korist družbe, pri 
čemer se posebna pozornost nameni 
najranljivejšim ženskam;

2. poudarja pomembno vlogo Evropske 
unije pri uresničevanju enakosti med 
ženskami in moškimi v njenih državah 
članicah in pri njenih odnosih s tretjimi 
državami, z vključevanjem in krepitvijo 
vprašanj, povezanih z enakostjo spola, v 
tematske prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti vsem oblikam 
diskriminacije ter nasilja nad ženskami, 
poleg njihovega vključevanja v 
preprečevanje in reševanje konfliktov ter 
njihovega spreminjanja v aktivne 
državljanke v korist družbe, pri čemer se 
posebna pozornost nameni najranljivejšim 
ženskam;

Or. de

Predlog spremembe 10
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije 
pri uresničevanju enakosti med ženskami 
in moškimi v njenih državah članicah in pri 
njenih odnosih s tretjimi državami, z 
vključevanjem in krepitvijo vprašanj, 
povezanih z enakostjo spola, v tematske 
prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti stereotipom glede spola 
in vsem oblikam diskriminacije ter nasilja 
nad ženskami, poleg njihovega 
vključevanja v preprečevanje in reševanje 
konfliktov ter njihovega spreminjanja v 
aktivne državljanke v korist družbe, pri 

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije v 
procesu demokratizacije tretjih držav in 
pri spodbujanju enakosti med ženskami in 
moškimi tako v njenih državah članicah 
kot pri njenih odnosih s tretjimi državami, 
z vključevanjem in krepitvijo vprašanj, 
povezanih z enakostjo spola, v tematske 
prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti stereotipom glede spola 
in vsem oblikam diskriminacije ter nasilja 
nad ženskami, poleg njihovega 
vključevanja v preprečevanje in reševanje 
konfliktov ter njihovega spreminjanja v 
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čemer se posebna pozornost nameni 
najranljivejšim ženskam;

aktivne državljanke v korist družbe, pri 
čemer se posebna pozornost nameni 
najranljivejšim ženskam;

Or. en

Predlog spremembe 11
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije 
pri uresničevanju enakosti med ženskami 
in moškimi v njenih državah članicah in
pri njenih odnosih s tretjimi državami, z
vključevanjem in krepitvijo vprašanj, 
povezanih z enakostjo spola, v tematske 
prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti stereotipom glede spola 
in vsem oblikam diskriminacije ter nasilja 
nad ženskami, poleg njihovega 
vključevanja v preprečevanje in reševanje 
konfliktov ter njihovega spreminjanja v 
aktivne državljanke v korist družbe, pri 
čemer se posebna pozornost nameni 
najranljivejšim ženskam;

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije 
pri uresničevanju enakosti med ženskami 
in moškimi pri njenih odnosih s tretjimi 
državami, z vključevanjem in krepitvijo 
vprašanj, povezanih z enakostjo spola, v 
tematske prednostne naloge in z uporabo 
participativnih pristopov pri oblikovanju in 
razvoju programov, pri čemer se poudarek 
nameni boju proti stereotipom glede spola 
in vsem oblikam diskriminacije ter nasilja 
nad ženskami, poleg njihovega 
vključevanja v preprečevanje in reševanje 
konfliktov ter njihovega spreminjanja v 
aktivne državljanke v korist družbe, pri 
čemer se posebna pozornost nameni 
najranljivejšim ženskam;

Or. en

Predlog spremembe 12
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. spodbuja vlogo žensk kot „mirovnih 
posrednic“ pri preprečevanju in reševanju 
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sporov ter se zavzema za njihovo dejavno 
vključevanje v korist celotne družbe;

Or. it

Predlog spremembe 13
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. podpira regionalne programe za 
zaščito najbolj ranljivih skupin, še zlasti 
otrok, žensk in starejših oseb;

Or. it

Predlog spremembe 14
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira pobude, spodbude in ukrepe za 
okrepitev zmogljivosti za zagotovitev 
sodelovanja žensk pri odločanju na vseh 
ravneh, da tako njihova prisotnost 
zagotovi obravnavo zadev, ki neposredno 
vplivajo na razvoj žensk;

3. odločno podpira vse pobude, spodbude 
in ukrepe za okrepitev zmogljivosti, ki jih 
vsebujejo zunanje politike EU, za 
zagotovitev sodelovanja žensk pri 
odločanju na vseh ravneh v javni in 
zasebni sferi in meni, da enaka 
zastopanost žensk in moških pri odločanju 
prispeva k zagotavljanju obravnave zadev, 
ki neposredno vplivajo na ženske;

Or. en

Predlog spremembe 15
Nicole Kiil-Nielsen
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira pobude, spodbude in ukrepe za 
okrepitev zmogljivosti za zagotovitev 
sodelovanja žensk pri odločanju na vseh 
ravneh, da tako njihova prisotnost zagotovi 
obravnavo zadev, ki neposredno vplivajo 
na razvoj žensk;

3. podpira pobude, spodbude in ukrepe za 
okrepitev zmogljivosti za zagotovitev 
sodelovanja žensk pri odločanju na vseh 
ravneh, da tako njihova prisotnost zagotovi 
obravnavo zadev, ki neposredno vplivajo 
na razvoj žensk, in omogoči pravičnejše in 
bolj uravnoteženo zastopanje pri vseh 
političnih odločitvah in ne le vprašanjih, 
povezanih s položajem žensk;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira pobude, spodbude in ukrepe za 
okrepitev zmogljivosti za zagotovitev 
sodelovanja žensk pri odločanju na vseh 
ravneh, da tako njihova prisotnost zagotovi 
obravnavo zadev, ki neposredno vplivajo 
na razvoj žensk;

3. podpira pobude, spodbude in ukrepe za 
okrepitev zmogljivosti za zagotovitev 
sodelovanja žensk pri odločanju na vseh 
ravneh, da tako njihova prisotnost zagotovi 
obravnavo zadev, ki neposredno vplivajo 
na razvoj žensk; spodbuja ukrepe v 
podporo imenovanju in izvolitvi žensk na 
vseh ravneh: nacionalni, regionalni in 
lokalni;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja nujnost popolnega 
sodelovanja žensk na vseh področjih miru 
in varnosti za okrepitev preprečevanja 
sporov in zagotovitev trajnostnega miru;

Or. en

Predlog spremembe 18
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti 
spolov;

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti spolov
v vseh zunanjih politikah EU;

Or. en

Predlog spremembe 19
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti 
spolov;

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti spolov
ter da Evropski inštitut za enakost spolov 
izvede raziskavo o vključevanju načela 
enakosti spolov v zunanjih misijah EU;

Or. en



PE462.902v01-00 12/15 AM\865058SL.doc

SL

Predlog spremembe 20
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti 
spolov;

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti spolov
ter spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, zlasti v zvezi s 
finančno podporo, ki jo daje EU;

Or. cs

Predlog spremembe 21
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti 
spolov;

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
ocenjevanje in vrednotenje enakosti spolov
ter razpoložljivost financiranja za ženske, 
NVO in posebne projekte, ki se 
prvenstveno osredotočajo na civilno 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 

4. nemudoma poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo sistematično 
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ocenjevanje in vrednotenje enakosti 
spolov;

ocenjevanje in vrednotenje politike 
enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je trdno prepričan, da je krepitev vloge 
posameznikov, zlasti žensk, in civilne 
družbe z izobraževanjem, usposabljanjem 
in dvigovanjem osveščenosti, ob 
istočasnem omogočanju učinkovitega 
zagovarjanja vseh človekovih pravic, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
kulturnimi pravicami, bistveno dopolnilo 
priprave in izvajanja vseh politik in 
programov za demokratizacijo, za kar pa je 
treba zagotoviti potrebna finančna 
sredstva;

5. je trdno prepričan, da je krepitev vloge 
posameznikov, zlasti žensk, in civilne 
družbe z izobraževanjem, usposabljanjem 
in dvigovanjem osveščenosti, ob 
istočasnem omogočanju učinkovitega 
zagovarjanja človekovih pravic na splošno, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
kulturnimi pravicami, bistveno dopolnilo 
priprave in izvajanja vseh politik in 
programov za demokratizacijo, za kar pa je 
treba zagotoviti potrebna finančna 
sredstva;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba razviti posebne 
programe usposabljanja za ženske 
podjetnice in tako okrepiti njihovo 
sodelovanje v svetovni trgovini;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da sklep o ustanovitvi 
Evropske službe za zunanje delovanje 
zahteva, da postopki zaposlovanja temeljijo 
na sposobnostih, in zahteva, da se na vseh 
ravneh zagotovi ravnotežje med spoloma; 
pozdravlja prizadevanja za doseganje 
enake zastopanosti žensk in moških (50:50) 
na ravni vodij delegacij1.

6. ugotavlja, da sklep o ustanovitvi 
Evropske službe za zunanje delovanje 
zahteva, da postopki zaposlovanja temeljijo 
na sposobnostih, in zahteva, da se na vseh 
ravneh zagotovi ravnotežje med spoloma; 
pozdravlja prizadevanja za doseganje 
enake zastopanosti žensk in moških (50:50) 
na ravni vodij delegacij1. poziva Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj dejavno 
spodbuja enako zastopanost žensk in 
moških v institucijah v državah po 
spopadih.

Or. en

Predlog spremembe 26
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da sklep o ustanovitvi 
Evropske službe za zunanje delovanje 
zahteva, da postopki zaposlovanja temeljijo 
na sposobnostih, in zahteva, da se na vseh 
ravneh zagotovi ravnotežje med spoloma; 
pozdravlja prizadevanja za doseganje 
enake zastopanosti žensk in moških 
(50:50) na ravni vodij delegacij1.

6. ugotavlja, da sklep o ustanovitvi 
Evropske službe za zunanje delovanje 
zahteva, da postopki zaposlovanja temeljijo 
na sposobnostih, in zahteva, da se na vseh 
ravneh zagotovi ravnotežje med spoloma; 
vseeno obžaluje, da to načelo ravnovesja 
med ženskami in moškimi pri trenutni 
sestavi službe ni upoštevano, ter Komisijo 
poziva, naj si prizadeva za ponovno 
vzpostavitev enakopravnosti, še zlasti na 
ravni generalnih direktorjev in posebnih 
predstavnikov EU.

Or. fr
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Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da sklep o ustanovitvi 
Evropske službe za zunanje delovanje 
zahteva, da postopki zaposlovanja temeljijo 
na sposobnostih, in zahteva, da se na vseh 
ravneh zagotovi ravnotežje med spoloma; 
pozdravlja prizadevanja za doseganje 
enake zastopanosti žensk in moških (50:50) 
na ravni vodij delegacij1.

6. ugotavlja, da sklep o ustanovitvi 
Evropske službe za zunanje delovanje 
zahteva, da postopki zaposlovanja temeljijo 
na sposobnostih, in zahteva, da se na vseh 
ravneh zagotovi ravnotežje med spoloma; 
jemlje na znanje prizadevanja za 
doseganje enake zastopanosti žensk in 
moških (50:50) na ravni vodij delegacij1.

Or. de


