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Predlog spremembe 1
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se ženske v državah v razvoju 
soočajo z veliko razliko med spoloma pri 
lastninskih pravicah in lastništvu; ker bi 
zmanjšanje razlik med spoloma pri dostopu 
do proizvodnih virov lahko zmanjšalo 
število lačnih ljudi v svetu za 12–17 %1,

A. ker se ženske v državah v razvoju 
soočajo z veliko razliko med spoloma pri 
lastninskih pravicah in lastništvu ter zlasti 
pri dostopu do proizvodnih virov, kot sta 
zemlja in živina; ker ženske obvladujejo 
manj kmetijskih zemljišč kot moški in ker 
so njihova zemljišča ponavadi slabše 
kakovosti; ker bi zmanjšanje razlik med 
spoloma pri dostopu do proizvodnih virov 
lahko zmanjšalo število lačnih ljudi v svetu 
za 12–17 %1,

Or. en

Predlog spremembe 2
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker v mnogih državah v razvoju 
lastninske pravice žensk niso zakonsko 
zavezujoče ali družbeno priznane,

B. ker v mnogih državah v razvoju 
lastninske pravice žensk niso zakonsko 
zavezujoče ali družbeno priznane, ženske 
pa so pogosto izključene iz zakonov o 
dedovanju,

Or. en

Predlog spremembe 3
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker v mnogih državah v razvoju 
lastninske pravice žensk niso zakonsko 
zavezujoče ali družbeno priznane,

B. ker v mnogih državah v razvoju 
lastninske pravice žensk niso družbeno 
priznane; ker ženske na taki 
diskriminatorni podlagi ne morejo 
zakonito uveljavljati lastninskih pravic,

Or. sv

Predlog spremembe 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker v mnogih državah v razvoju 
lastninske pravice žensk niso zakonsko
zavezujoče ali družbeno priznane,

B. ker v mnogih državah v razvoju 
zagotovljen dostop žensk do zemlje in 
drugih lastninskih pravic, na primer do 
dedovanja, ter dostop do varčevanja in 
posojil niso zakonsko zavezujoči ali 
družbeno priznani,

Or. en

Predlog spremembe 5
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker člen 25 Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah določa, da ima vsak 
posameznik pravico do pridobivanja virov 
in sredstev, potrebnih za proizvodnjo ali 
zagotavljanje hrane v količinah, ki 
omogočajo njegovo preživetje,

Or. it
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Predlog spremembe 6
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker ženske in deklice predstavljajo več 
kot 60 % oseb, ki trpijo lakoto, in ker 60-
80 % vse hrane v državah v razvoju 
pridelajo prav ženske,

Or. it

Predlog spremembe 7
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker so pravice žensk do lastnine v 
državah v razvoju kršene z vse pogostejšim 
kupovanjem velikih zemeljskih površin za 
komercialne ali strateške namene, kot so 
kmetijska proizvodnja, prehranska varnost, 
energetska proizvodnja in proizvodnja 
biogoriv,

C. ker so pravice žensk do lastnine v 
državah v razvoju kršene z vse pogostejšim 
kupovanjem velikih zemeljskih površin s 
strani razvitih držav v državah v razvoju 
za komercialne ali strateške namene, kot so 
kmetijska proizvodnja, prehranska varnost, 
energetska proizvodnja in proizvodnja 
biogoriv,

Or. it

Predlog spremembe 8
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker so pravice žensk do lastnine v C. ker so pravice žensk in moških do 
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državah v razvoju kršene z vse pogostejšim 
kupovanjem velikih zemeljskih površin za 
komercialne ali strateške namene, kot so 
kmetijska proizvodnja, prehranska varnost, 
energetska proizvodnja in proizvodnja 
biogoriv,

lastnine v državah v razvoju kršene z vse 
pogostejšim kupovanjem velikih 
zemeljskih površin za komercialne ali 
strateške namene, kot so kmetijska 
proizvodnja, prehranska varnost, 
energetska proizvodnja in proizvodnja 
biogoriv; priznava, da imajo v državah v 
razvoju zlasti ženske običajno manj 
priložnosti za izkoriščanje pravne pomoči 
in pravnega zastopstva, da bi uspešno 
izpodbijale kršitve lastninskih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Osnutek mnenja
Odstavek C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker so pravice žensk do lastnine v 
državah v razvoju kršene z vse 
pogostejšim kupovanjem velikih 
zemeljskih površin za komercialne ali 
strateške namene, kot so kmetijska 
proizvodnja, prehranska varnost, 
energetska proizvodnja in proizvodnja 
biogoriv,

C. ker je zagotovljen dostop žensk do
zemlje in drugih lastninskih pravic v 
državah v razvoju kršen z vse pogostejšim 
kupovanjem velikih zemeljskih površin za 
komercialne ali strateške namene, kot so 
kmetijska proizvodnja, prehranska varnost, 
energetska proizvodnja in proizvodnja 
biogoriv,

Or. en

Predlog spremembe 10
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker poročilo OZN z naslovom „Dostop 
do zemljišč in pravica do hrane“ iz leta 
2010 navaja 389 primerov pridobitve 
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dolgoročne pravice do uporabe obsežnih 
kmetijskih zemljišč v 80 državah, pri 
čemer je zgolj 37 % vseh naložbenih 
projektov namenjenih proizvodnji hrane, 
medtem ko je 35 % takšnih projektov 
namenjenih proizvodnji biogoriv, in ker 
podatki FAO kažejo, da se 19,5 milijonov 
hektarov kmetijskih zemljišč vsako leto 
preoblikuje v industrijska območja in 
zazidljive površine,

Or. it

Predlog spremembe 11
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih 
sredstev namenijo za zmanjševanje razlik 
med spoloma pri lastninskih pravicah in 
lastništvu, tudi s pomočjo odprave vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki jo 
omogočajo zakoni;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri zagotavljanju svoje razvojne pomoči
obstoječa finančna sredstva uporabljajo
na stroškovno učinkovit, ustrezen in 
praktičen način za zmanjševanje razlik 
med spoloma pri lastninskih pravicah in 
lastništvu, tudi s pomočjo odprave vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki jo 
omogočajo zakoni;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih 
sredstev namenijo za zmanjševanje razlik 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih 
sredstev namenijo za zmanjševanje razlik 
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med spoloma pri lastninskih pravicah in 
lastništvu, tudi s pomočjo odprave vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki jo 
omogočajo zakoni;

med spoloma pri lastninskih pravicah in 
lastništvu, tudi s pomočjo odprave vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki jo 
omogočajo zakoni, v skladu z načeli 
pekinške deklaracije;

Or. en

Predlog spremembe 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih 
sredstev namenijo za zmanjševanje razlik 
med spoloma pri lastninskih pravicah in 
lastništvu, tudi s pomočjo odprave vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki jo 
omogočajo zakoni;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih 
sredstev namenijo za zmanjševanje razlik 
med spoloma pri zagotovljenem dostopu 
do zemlje in drugih lastninskih pravic, tudi 
s pomočjo odprave vseh oblik 
diskriminacije žensk, ki jo omogočajo 
zakoni;

Or. en

Predlog spremembe 14
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih 
sredstev namenijo za zmanjševanje razlik 
med spoloma pri lastninskih pravicah in 
lastništvu, tudi s pomočjo odprave vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki jo 
omogočajo zakoni;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih 
sredstev namenijo za zmanjševanje razlik 
med spoloma pri lastninskih pravicah in 
lastništvu, tudi s pomočjo odprave vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki jo 
omogočajo zakoni, ter v ta namen 
predvidijo posebne klavzule;
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Or. it

Predlog spremembe 15
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja, da se je Evropska 
unija zavezala, da si bo v okviru 
trajnostnega razvoja prizadevala za 
zmanjšanje revščine po svetu, in da bo v 
vse svoje politike in postopke v zvezi z 
odnosi z državami v razvoju1 kot izrazito 
komponento vključila enakost spolov;
__________________
1 UL C 46, 24.2.2006.

Or. en

Predlog spremembe 16
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, kako pomembna so pravno 
varna pogodbena in poslovna razmerja za 
pravične in demokratične družbe; meni, 
da imajo vsi posamezniki pravico, da si 
svobodno lastijo svojo lastnino in 
razpolagajo z njo brez poseganja države;

Or. sv

Predlog spremembe 17
Lena Ek
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme
(varčevanje, posojila in zavarovanje), za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

2. poudarja, da je treba okrepiti politiko za
zagotovitev enakega dostopa žensk do 
lastnine v državah v razvoju, kot ga imajo 
moški; meni, da je treba poleg tega
poskrbeti še za nujne finančne podporne 
mehanizme, kot so varčevanje, posojila in 
zavarovanje; meni, da bodo te okrepljene 
politike prispevale h krepitvi vloge žensk, 
nevladnih organizacij in podjetij; meni, da 
bodo izboljšale izobraženost žensk o 
pravnih in finančnih zadevah, povečale 
širjenje informacij in dostop do njih ter 
vzpostavile podporne pravne službe;

Or. sv

Predlog spremembe 18
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje), za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje) ter za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih, vzpostavitev podpornih 
pravnih služb ter usposabljanje za večjo 
občutljivost ponudnikov finančni storitev 
za vidik spola;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje), za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

2. poudarja, da je v državnih programih 
treba upoštevati krepitev politike za večji 
dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju ter poskrbeti še za nujne finančne 
podporne mehanizme (varčevanje, posojila, 
mikroposojila in zavarovanje) ter za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, podpiranje izobraževanja deklet, 
izboljšanje širjenja informacij in dostop do 
njih ter vzpostavitev podpornih pravnih 
služb;

Or. en

Predlog spremembe 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje), za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji in enakopraven dostop žensk do 
varčevanja, posojil in zavarovanja v 
državah v razvoju treba poskrbeti še za 
nujne finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje) ter za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje), za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje) ter za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev služb za 
pravno pomoč;

Or. it

Predlog spremembe 22
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila in zavarovanje), za 
krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za 
večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne 
finančne podporne mehanizme 
(varčevanje, posojila, tudi nepovratna 
sredstva in mikroposojila, in zavarovanje)
ter za krepitev vloge žensk in nevladnih 
organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih 
zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih 
pravnih služb;

Or. it
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Predlog spremembe 23
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri razvojnem delu dejavno spodbujajo 
žensko podjetništvo in lastninske pravice 
kot del procesa povečevanja neodvisnosti 
žensk od njihovih mož in krepitve 
gospodarstev njihovih držav;

Or. sv

Predlog spremembe 24
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
svojih politikah za razvojno pomoč 
upoštevajo proces vse pogostejšega 
kupovanja velikih zemeljskih površin, da 
se zaščitijo ženske in otroci pred 
obubožanjem in lakoto;

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
svojih politikah za razvojno pomoč 
zaščitijo ženske in otroke pred 
obubožanjem in lakoto;

Or. en

Predlog spremembe 25
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
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svojih politikah za razvojno pomoč 
upoštevajo proces vse pogostejšega 
kupovanja velikih zemeljskih površin, da 
se zaščitijo ženske in otroci pred 
obubožanjem in lakoto;

svojih politikah za razvojno pomoč 
upoštevajo proces vse pogostejšega 
kupovanja velikih zemeljskih površin s 
strani razvitih držav v državah v razvoju, 
še zlasti pa na afriški celini, da se zaščitijo 
ženske in otroci pred obubožanjem, lakoto 
in prisilnim izgonom iz njihovih vasi in z 
njihove zemlje;

Or. it

Predlog spremembe 26
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
svojih politikah za razvojno pomoč 
upoštevajo proces vse pogostejšega 
kupovanja velikih zemeljskih površin, da 
se zaščitijo ženske in otroci pred 
obubožanjem in lakoto;

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
svojih politikah za razvojno pomoč 
upoštevajo proces vse pogostejšega 
kupovanja velikih zemeljskih površin, da 
se zaščitijo ženske in otroci pred 
obubožanjem in lakoto; poziva Komisijo in 
države članice, naj v okviru svojih 
razvojnih in humanitarnih politik 
zagotovijo, da bodo te države v razvoju v 
zvezi z lastninskimi pravicami sprejele 
zakonodajne ukrepe za enakost spolov in 
preprečevanje diskriminacije na podlagi 
etnične pripadnosti, rase in zakonskega 
stanu ter preučile, kako bi lahko odpravile 
pomembne družbene, politične in kulturne 
omejitve pri pridobivanju zemljiških 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
svojih politikah za razvojno pomoč 
upoštevajo proces vse pogostejšega 
kupovanja velikih zemeljskih površin, da 
se zaščitijo ženske in otroci pred 
obubožanjem in lakoto;

3. poziva Komisijo in države članice, naj v 
svojih politikah za razvojno pomoč 
zaščitijo ženske in otroke pred 
obubožanjem in lakoto ter obravnavajo 
vprašanje kupovanja velikih zemeljskih 
površin s strani tujih vlagateljev, kar 
neugodno vpliva na lokalne kmete in ima 
uničujoč učinek za ženske in otroke; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v okviru OZN preučijo učinek takšnega 
kupovanja zemljišč na dezertifikacijo 
kmetijskih zemljišč, na izgubo pravice do 
prebivanja in lastninske pravice med 
ženskami, predvsem med samskimi 
ženskami ali materami samohranilkami, 
na zanesljivo preskrbo s hrano in na 
sposobnost preživetja žensk in njihovih 
otrok ter ostalih vzdrževanih oseb;

Or. it

Predlog spremembe 29
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva delegacije Evropske unije v 
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državah v razvoju, naj zagotovijo, da 
lastninske pravice žensk ne bodo kršene, 
ter tako preprečijo tveganje revščine in 
socialne izključenosti med ženskami;

Or. it

Predlog spremembe 30
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja, da je 15. oktober razglašen 
za svetovni dan kmečkih žensk, in poziva 
Evropsko unijo ter države članice, naj v 
državah v razvoju spodbujajo kampanje za 
ozaveščanje;

Or. it

Predlog spremembe 31
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine 
po koncu spopadov.

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine 
po koncu spopadov, predvsem v tistih 
državah, kjer lastninske pravice žensk 
niso zakonsko zavezujoče in družbeno 
priznane.

Or. en

Predlog spremembe 32
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine 
po koncu spopadov.

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine 
po koncu spopadov, kjer zakonodaja, ki 
pristransko obravnava vprašanje spola, 
tradicionalni pogledi na ženske in 
družbene hierarhije, v katerih 
prevladujejo moški, predstavljajo ovire za 
doseganje enakosti in pravične obravnave 
žensk.

Or. en

Predlog spremembe 33
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine 
po koncu spopadov.

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine 
po koncu spopadov z izrabo virov nedavno 
ustanovljene organizacije ZN za ženske.

Or. en

Predlog spremembe 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine
po koncu spopadov.

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo vlogo žensk, da bodo te po koncu 
spopadov laže uveljavljale svoje pravice in 
dostopale do zemljišč, zapuščine, posojil 



PE467.232v01-00 18/18 AM\871123SL.doc

SL

in varčevanja.

Or. en


