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Pozměňovací návrh 1
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ženy 
v rozvojových zemích mají výrazně menší 
podíl na vlastnických právech a vlastnictví; 
vzhledem k tomu, že zlepšením přístupu 
žen k výrobním zdrojům by se ve světě 
mohl snížit počet hladovějících lidí o 12 až 
17 %1,

A. vzhledem k tomu, že ženy 
v rozvojových zemích mají výrazně menší 
podíl na vlastnických právech a vlastnictví, 
zejména co se týče přístupu k výrobním 
zdrojům, jako je půda a hospodářská 
zvířata; vzhledem k tomu, že ženy
obhospodařují méně půdy než muži a že 
půda, kterou obhospodařují, je mnohdy 
horší kvality; vzhledem k tomu, že 
zlepšením přístupu žen k výrobním 
zdrojům by se ve světě mohl snížit počet 
hladovějících lidí o 12 až 17 %1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v mnoha 
rozvojových zemích nejsou vlastnická 
práva žen právně vymahatelná nebo 
společensky uznávaná,

B. vzhledem k tomu, že v mnoha 
rozvojových zemích nejsou vlastnická 
práva žen právně vymahatelná nebo 
společensky uznávaná a že ženám je často 
upíráno právo dědit majetek,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozmeňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v mnoha 
rozvojových zemích nejsou vlastnická 
práva žen právně vymahatelná nebo
společensky uznávaná,

B. vzhledem k tomu, že v mnoha 
rozvojových zemích nejsou vlastnická 
práva žen společensky uznávaná, a že kvůli 
tomuto nespravedlivému základnímu 
přístupu nemohou ženy právně uplatňovat 
svá vlastnická práva,

Or. sv

Pozměňovací návrh 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v mnoha 
rozvojových zemích nejsou vlastnická 
práva žen právně vymahatelná nebo 
společensky uznávaná,

B. vzhledem k tomu, že v mnoha 
rozvojových zemích nejsou bezpečný 
přístup žen k půdě a další vlastnická práva 
žen, jako je dědické právo a přístup 
k úsporám nebo k úvěrům, právně 
vymahatelná nebo společensky uznávaná,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že článek 25 
Všeobecné deklarace lidských práv 
stanoví, že každý má právo na vlastnictví 
zdrojů a prostředků, které mu umožní 
vyrábět nebo si opatřit odpovídající 
množství jídla pro jeho výživu,
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Or. it

Pozměňovací návrh 6
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že více než 60 % 
hladovějících lidí jsou ženy a dívky a že 
v rozvojových zemích 60–80 % potravin 
vyrábějí právě ženy;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v rozvojových 
zemích jsou porušována vlastnická práva 
žen v důsledku stále častějšího rozsáhlého 
skupování půdy pro obchodní nebo 
strategické účely, jako je např. produktivita 
zemědělství, zabezpečení dodávek potravin 
a výroba energie a biopaliv,

C. vzhledem k tomu, že v rozvojových 
zemích jsou porušována vlastnická práva 
žen v důsledku stále častějšího rozsáhlého 
skupování půdy v rozvojových zemích ze 
strany rozvinutých států pro obchodní 
nebo strategické účely, jako je např. 
produktivita zemědělství, zabezpečení 
dodávek potravin a výroba energie 
a biopaliv,

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v rozvojových 
zemích jsou porušována vlastnická práva 
žen v důsledku stále častějšího rozsáhlého 
skupování půdy pro obchodní nebo 
strategické účely, jako je např. produktivita 
zemědělství, zabezpečení dodávek potravin 
a výroba energie a biopaliv,

C. vzhledem k tomu, že v rozvojových 
zemích jsou porušována vlastnická práva 
žen a mužů v důsledku stále častějšího 
rozsáhlého skupování půdy pro obchodní 
nebo strategické účely, jako je např. 
produktivita zemědělství, zabezpečení 
dodávek potravin a výroba energie 
a biopaliv; a uznává, že zejména ženy 
často nemají příležitost využívat právní 
pomoci a zastoupení, aby mohly úspěšně 
čelit porušování vlastnických práv 
v rozvojových zemích,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v rozvojových 
zemích jsou porušována vlastnická práva 
žen v důsledku stále častějšího rozsáhlého 
skupování půdy pro obchodní nebo 
strategické účely, jako je např. produktivita 
zemědělství, zabezpečení dodávek potravin 
a výroba energie a biopaliv,

C. vzhledem k tomu, že v rozvojových 
zemích jsou porušována práva žen na 
bezpečný přístup k půdě a další vlastnická 
práva v důsledku stále častějšího 
rozsáhlého skupování půdy pro obchodní 
nebo strategické účely, jako je např. 
produktivita zemědělství, zabezpečení 
dodávek potravin a výroba energie 
a biopaliv,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zpráva OSN 
„Přístup k půdě a právo na potraviny“ 
z roku 2010 hovoří o 389 případech 
rozsáhlého dlouhodobého skupování 
zemědělské půdy v 80 zemích a že 
pouhých 37 % investičních projektů se 
soustředí na výrobu potravin, přičemž 
35 % projektů se zaměřuje na agropaliva, 
a vzhledem k tomu, že údaje FAO ukazují, 
že 19,5 milionů hektarů zemědělské půdy 
je každoročně přeměněno na průmyslové 
zóny a stavební parcely,

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky na 
zrovnoprávnění žen, pokud jde o vlastnická 
práva a vlastnictví, a aby současně 
odstranily všechny formy diskriminace žen 
zakotvené v právních předpisech;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci efektivně, 
vhodně a prakticky využívaly existující
finanční prostředky na zrovnoprávnění žen, 
pokud jde o vlastnická práva a vlastnictví, 
a aby současně odstranily všechny formy 
diskriminace žen zakotvené v právních 
předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky na 
zrovnoprávnění žen, pokud jde o vlastnická 
práva a vlastnictví, a aby současně 
odstranily všechny formy diskriminace žen 
zakotvené v právních předpisech;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky na 
zrovnoprávnění žen, pokud jde o vlastnická 
práva a vlastnictví, a aby současně 
odstranily všechny formy diskriminace žen 
zakotvené v právních předpisech v souladu 
se zásadami Pekingské deklarace;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky na 
zrovnoprávnění žen, pokud jde o vlastnická 
práva a vlastnictví, a aby současně 
odstranily všechny formy diskriminace žen 
zakotvené v právních předpisech;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky na 
zrovnoprávnění žen, pokud jde o bezpečný 
přístup k půdě a další vlastnická práva, 
a aby současně odstranily všechny formy 
diskriminace žen zakotvené v právních 
předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky na 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci rozvojové pomoci vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky a připravily 
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zrovnoprávnění žen, pokud jde o vlastnická 
práva a vlastnictví, a aby současně 
odstranily všechny formy diskriminace žen 
zakotvené v právních předpisech;

konkrétní ustanovení na zrovnoprávnění 
žen, pokud jde o vlastnická práva 
a vlastnictví, a aby současně odstranily 
všechny formy diskriminace žen zakotvené 
v právních předpisech;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. opětovně potvrzuje závazky Evropské 
unie snížit celosvětovou chudobu 
v kontextu udržitelného rozvoje a to, že 
EU by měla začlenit hledisko rovnosti
mužů a žen do všech svých politik 
a činností v oblasti vztahů s rozvojovými 
zeměmi1;
__________________
1 Úř. věst. C 46 ze dne 24. 2. 2006

Or. en

Pozmeňovací návrh 16
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pro rovnoprávné 
a demokratické společnosti jsou důležité 
právně jisté smluvní a obchodní vztahy; 
všechny osoby mají právo svobodně 
vlastnit majetek a nakládat s ním bez 
zasahování státu;
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Or. sv

Pozmeňovací návrh 17
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozmeňovací návrh

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

2. zdůrazňuje, že je nezbytné posílení 
politik usilujících o zrovnoprávnění 
přístupu mužů a žen k majetku 
v rozvojových zemích; to musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci, jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění; větší politické úsilí bude mít za 
následek upevnění pozice žen a také 
nevládních organizací a podniků; přispěje 
k lepší orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnějšímu šíření 
a snazší dostupnosti informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

Or. sv

Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
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dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

dostupnost informací, vytvoření 
podpůrných právních služeb a školení 
v oblasti citlivosti na problematiku mužů 
a žen pro poskytovatele finančních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
v rozvojových zemích musí být 
zohledněno ve vnitrostátních programech 
a musí být doprovázeno vytvořením 
potřebných mechanismů pro poskytování 
finanční pomoci (jako jsou úspory, úvěry, 
mikroúvěry a pojištění) a upevněním 
pozice žen a nevládních organizací, což 
zahrnuje lepší orientaci žen v právní 
a finanční problematice, podporu 
vzdělávání dívek, intenzivnější šíření 
a snazší dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku
v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší a rovnější přístup žen k úsporám, 
úvěrům a pojištění v rozvojových zemích 
musí být doprovázeno vytvořením 
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mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

potřebných mechanismů pro poskytování 
finanční pomoci a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
dostupnost informací a vytvoření služeb 
právní pomoci;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících 
o lepší přístup žen k majetku 
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v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry 
a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší 
orientaci žen v právní a finanční 
problematice, intenzivnější šíření a snazší 
dostupnost informací a vytvoření 
podpůrných právních služeb;

v rozvojových zemích musí být 
doprovázeno vytvořením potřebných 
mechanismů pro poskytování finanční 
pomoci (jako jsou úspory, úvěry, i ve 
formě grantů a mikroúvěrů, a pojištění) 
a upevněním pozice žen a nevládních 
organizací, což zahrnuje lepší orientaci žen 
v právní a finanční problematice, 
intenzivnější šíření a snazší dostupnost 
informací a vytvoření podpůrných právních 
služeb;

Or. it

Pozmeňovací návrh 23
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
své práci zaměřené na rozvoj aktivně 
prosazovaly podnikání žen a jejich 
vlastnické právo jako součást úsilí 
o zvýšení finanční nezávislosti žen na 
partnerech a posílení hospodářství států;

Or. sv

Pozměňovací návrh 24
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
svých politikách rozvojové pomoci 
zohlednily rozsáhlé skupování půdy 
s cílem ochránit ženy a děti před 
zchudnutím a hladem;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
svých politikách rozvojové pomoci 
chránily ženy a děti před zchudnutím 
a hladem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
svých politikách rozvojové pomoci 
zohlednily rozsáhlé skupování půdy 
s cílem ochránit ženy a děti před 
zchudnutím a hladem;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
svých politikách rozvojové pomoci 
zohlednily rozsáhlé skupování půdy 
v rozvojových zemích ze strany 
rozvinutých států, zejména pak na 
africkém kontinentu, s cílem ochránit ženy 
a děti před zchudnutím, hladem a nuceným 
odchodem z jejich vesnic a z jejich 
pozemků;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
svých politikách rozvojové pomoci 
zohlednily rozsáhlé skupování půdy 
s cílem ochránit ženy a děti před 
zchudnutím a hladem;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
svých politikách rozvojové pomoci 
zohlednily rozsáhlé skupování půdy 
s cílem ochránit ženy a děti před 
zchudnutím a hladem; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve svých rozvojových 
a humanitárních politikách zajistily, že 
tyto rozvojové země zavedou legislativní 
opatření, která budou zaměřena na 
rovnost mužů a žen a na nediskriminaci 
v oblasti vlastnických práv na základě 
příslušnosti k určitému etniku nebo rase 
a na základě rodinného stavu, a aby se 
zaměřily na způsob, pomocí něhož by se 
odstranily významné sociální, politické 
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a kulturní překážky k získávání 
vlastnických práv k půdě;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
svých politikách rozvojové pomoci 
zohlednily rozsáhlé skupování půdy
s cílem ochránit ženy a děti před 
zchudnutím a hladem;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby se ve 
svých politikách rozvojové pomoci s cílem 
ochránit ženy a děti před zchudnutím 
a hladem zaměřily na problém rozsáhlého 
skupování půdy ze strany zahraničních 
investorů, které postihuje místní 
zemědělce a které má zničující dopad na 
ženy a děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá evropskou Komisi a členské státy, 
aby v rámci OSN ověřily, jaký má toto 
skupování dopad na desertifikaci 
zemědělské půdy, na ztrátu práva na pobyt 
a na vlastnictví žen, zejména pak osaměle 
žijících žen nebo žen samoživitelek, na 
potravinovou bezpečnost a na zajištění 
výživy těchto žen a výživy jejich dětí 
a osob, které vyživují;

Or. it
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Pozměňovací návrh 29
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá delegace Evropské unie 
v rozvojových zemích, aby monitorovaly, 
zda nejsou porušována vlastnická práva 
žen, aby se tak zabránilo riziku zchudnutí 
a sociálního vyloučení žen;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že na 15. října připadá 
Světový den venkovských žen, a vyzývá 
Evropskou unii a členské státy, aby 
v rozvojových zemích podporovaly 
osvětové kampaně;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přihlédly zejména k otázce vlastnických 

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přihlédly zejména k otázce vlastnických 
práv žen v období po ukončení konfliktů, 
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práv žen v období po ukončení konfliktů. zejména v zemích, kde nejsou vlastnická 
práva žen právně vymahatelná nebo 
společensky uznávaná.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přihlédly zejména k otázce vlastnických 
práv žen v období po ukončení konfliktů.

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přihlédly zejména k otázce vlastnických 
práv žen v období po ukončení konfliktů
tam, kde jsou překážkou pro zajištění 
rovných a spravedlivých práv pro ženy 
zákony, které odlišují postavení mužů
a žen, tradiční přístup k ženám 
a společenské hierarchie, v nichž 
dominují muži.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přihlédly zejména k otázce vlastnických 
práv žen v období po ukončení konfliktů.

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přihlédly zejména k otázce vlastnických 
práv žen v období po ukončení konfliktů 
a využily zdroje nově vytvořené organizace 
pro ženy v rámci OSN.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přihlédly zejména k otázce vlastnických 
práv žen v období po ukončení konfliktů.

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v období po ukončení konfliktů posílily 
ženy v oblasti jejich práv a v oblasti 
přístupu k půdě, dědického práva, 
přístupu k úvěrům a k úsporám.

Or. en


