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Predlog spremembe 1
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanj 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Odbora 
ministrov Sveta Evrope o ukrepih za boj 
proti diskriminaciji na podlagi spolne 
usmerjenosti ali spolne identitete 
(CM/Rec(2010)5) ter priporočila in 
resolucije (priporočilo št. 1915 in 
resolucija št. 1728) parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope o isti temi,

Or. en

Predlog spremembe 2
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker diskriminacije žensk ne morejo 
upravičiti nobeni politični, verski ali 
kulturni razlogi;

B. ker nasilja nad ženskami in/ali 
diskriminacije žensk ne morejo upravičiti 
nobeni politični, verski ali kulturni razlogi;

Or. en

Predlog spremembe 3
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je treba nasilje nad ženskami 
razumeti kot vsako dejanje nasilja na 
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podlagi spola, zaradi katerega ženske 
utrpijo ali lahko utrpijo fizično, spolno ali 
psihično škodo, vključno z grožnjo s 
tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim 
odvzemom prostosti, bodisi v javnem ali v 
zasebnem življenju,

Or. en

Predlog spremembe 4
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je nesprejemljivo, da se spolno 
nasilje v obliki množičnih posilstev, 
trgovine z ljudmi in drugih oblik spolne 
zlorabe žensk in otrok po svetu še vedno 
uporablja kot vojna taktika v regijah v 
konfliktu;

C. ker je nesprejemljivo, da oborožene sile 
(za katere je to vojni plen) ter spolni 
zločinci še vedno uporabljajo spolno 
nasilje v obliki množičnih posilstev, 
trgovino z ljudmi in druge oblike spolne 
zlorabe žensk in otrok po svetu kot vojno 
taktiko v regijah v konfliktu;

Or. en

Predlog spremembe 5
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je nesprejemljivo, da se spolno 
nasilje v obliki množičnih posilstev,
trgovine z ljudmi in drugih oblik spolne 
zlorabe žensk in otrok po svetu še vedno 
uporablja kot vojna taktika v regijah v 
konfliktu;

C. ker je nesprejemljivo, da se spolno 
nasilje v obliki množičnih posilstev, 
trgovina z ljudmi in druge oblike spolne 
zlorabe žensk in otrok po svetu še vedno 
uporabljajo kot vojna taktika v regijah v 
konfliktu, in ker so Združeni narodi 
posilstvo v vojnem času opredelili kot 
zločin proti človečnosti ter ker se je 
varnostni svet Združenih narodov leta 
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2008 zavezal k boju proti uporabi 
spolnega nasilja kot vojne taktike;

Or. it

Predlog spremembe 6
Silvia Costa, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je nesprejemljivo, da se spolno 
nasilje v obliki množičnih posilstev, 
trgovine z ljudmi in drugih oblik spolne 
zlorabe žensk in otrok po svetu še vedno 
uporablja kot vojna taktika v regijah v 
konfliktu;

C. ker je nesprejemljivo, da se spolno 
nasilje v obliki množičnih in etničnih 
posilstev, trgovina z ljudmi in druge oblike
spolne zlorabe žensk in otrok po svetu še 
vedno uporabljajo kot vojna taktika v 
regijah v konfliktu;

Or. en

Predlog spremembe 7
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker imajo ženske običajno v povojnem 
procesu vzpostavljanja miru nadvse 
pomembno vlogo pri reševanju sporov, 
spravnih procesih in obnovi;

D. ker je pomen vključenosti žensk ter 
vidika spola še dodatno izpostavljen z 
dejstvom, da v primerih, ko je več žensk 
vključenih v reševanje konfliktov in 
vzpostavljanje miru, imajo ključno vlogo v 
mirovnih pogajanjih, poleg tega pa se več 
področij vključi v proces obnove, 
rehabilitacije in krepitve miru;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker še vedno prihaja do različnih 
oblik zlorabe žensk, ki pa pogosto niso 
prijavljene, ker jih zakrivijo njihovi 
najbližnji družinski člani;

Or. it

Predlog spremembe 9
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. zlasti poudarja potrebo po 
spodbujanju zdravstvene vzgoje in 
ustreznih programov o spolnem in 
reproduktivnem zdravju, ki so pomembni 
v politiki EU na področju razvoja in 
človekovih pravic v odnosu do tretjih 
držav;

Or. en

Predlog spremembe 10
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo in Svet, naj 
zagotovita, da bodo ženske na konfliktnih 
območjih imele prost dostop do javnega 
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zdravstvenega varstva ter ustrezne 
ginekološke in porodniške zaščite, kot to
določa Svetovna zdravstvena organizacija;

Or. en

Predlog spremembe 11
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
globoko zakoreninjene diskriminacije na 
podlagi spola in nasilja v družini v 
urbanih območjih in na podeželju v 
mnogih tretjih državah, zaradi številnih 
primerov spolnega nasilja nad ženskami 
in dekleti ter posilstev v Južni Afriki,
zaradi neustreznih preiskav, ki so pogosto 
pogojene s predsodki na podlagi spola,
zaradi številnih ovir pri dostopu do 
zdravstvenega varstva in zamud pri 
zagotavljanju zdravstvene oskrbe žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 12
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večjemu upoštevanju pravic 
žensk v vseh politikah v zvezi z zunanjimi 
zadevami in finančnih instrumentih z 
namenom krepitve vključevanja načela 
enakosti spolov s pomočjo geografskih in 
tematskih programov ter boljše 
usklajenosti instrumentov;

2. poziva k večjemu upoštevanju pravic 
žensk v vseh politikah v zvezi z zunanjimi 
zadevami in finančnih instrumentih z 
namenom krepitve vključevanja načela 
enakosti spolov s pomočjo geografskih in 
tematskih programov ter boljše 
usklajenosti instrumentov; meni, da 



PE480.809v02-00 8/22 AM\892819SL.doc

SL

morata biti enakost moških in žensk ter 
varstvo človekovih pravic žensk vključena 
v vsa pomembna poglavja politike za 
zunanje delovanje EU ter njene programe 
in dejavnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 13
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v svoji zunanji politiki, tudi prek 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice, aktivno spodbujajo 
nediskriminacijo na podlagi spola, rase in 
etničnega porekla, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti;

Or. en

Predlog spremembe 14
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. pozdravlja niz instrumentov, ki jih je 
leta 2010 sprejela delovna skupina Sveta o 
človekovih pravicah, ki naj pomagajo 
institucijam in državam članicam EU, 
delegacijam in drugim, da se bodo 
proaktivno odzvali, ko bodo kršene 
pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transseksualcev; poziva Komisijo, naj 
obravnava strukturne razloge, ki vodijo do 



AM\892819SL.doc 9/22 PE480.809v02-00

SL

teh kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poudarja, da bi pravice žensk 
morale biti pomemben del dialoga o 
človekovih pravicah, ki ga vodi EU, ter 
političnega dialoga EU s tretjimi državami, 
s katerimi so bili podpisani sporazumi o 
sodelovanju ali pridružitveni sporazumi, v 
skladu s klavzulami o človekovih pravicah 
v teh sporazumih; poziva Komisijo in Svet, 
naj v primeru kršitve teh določb sprejmeta 
vse potrebne ukrepe;

3. ponovno poudarja, da bi pravice žensk 
morale biti pomemben del dialoga o 
človekovih pravicah, ki ga vodi EU, ter 
političnega dialoga EU s tretjimi državami, 
s katerimi so bili podpisani sporazumi o 
sodelovanju ali pridružitveni sporazumi, v 
skladu s klavzulami o človekovih pravicah 
v teh sporazumih, ter da je treba razširiti 
sodelovanje žensk pri pogajanjih in 
njihovo dejavno vlogo v mirnih 
tranzicijah; poziva Komisijo in Svet, naj v 
primeru kršitve teh določb sprejmeta vse 
potrebne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 16
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je globoko zaskrbljen zaradi 
naraščanja nasilja na podlagi spola v 
mnogih delih sveta kot enega od 
pokazateljev vsesplošne krize, zlasti pa 
zaradi naraščanja števila umorov žensk in 
deklet v Mehiki in drugih državah Srednje 
in Južne Amerike, ki so del splošnega 
nasilja in strukturne diskriminacije; ostro 
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obsoja vse vrste nasilja na podlagi spola 
in grozljive umore žensk ter dejstvo, da 
ostajajo pretežno nekaznovani, kar je 
pretveza in spodbuda za še nadaljnje 
umore;

Or. en

Predlog spremembe 17
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj znotraj Evropske 
službe za zunanje delovanje jasno določi 
odgovornosti ter naj uskladi ustrezno 
dejavnost delegacij EU z dejavnostmi 
veleposlaništev držav članic v državah, ki 
imajo težave pri preoblikovanju izjave 
visoke predstavnice Catherine Ashton o 
umorih žensk in deklet v dejanske ukrepe, 
ki so jim zagotovljena zadostna sredstva;  
prav tako poziva Komisijo, naj zagotovi 
politično in finančno podporo delu 
medameriškega sistema za človekove 
pravice v zvezi z vprašanjem umorov 
žensk in deklet ter naj prispeva k izvajanju 
njegovih odločb;

Or. en

Predlog spremembe 18
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. podpira latinsko-ameriške države pri 
izpolnjevanju njihovih obveznosti 
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potrebne skrbnosti za preprečevanje, 
pripravljenost, preiskovanje, kazenski 
pregon, kaznovanje in odškodnine za 
umore žensk in deklet; poziva Komisijo, 
naj redno načenja to temo v političnih 
dialogih, zlasti v sedanjih dialogih o 
človekovih pravicah, ter naj v okviru 
dvoregijskih partnerstev ponudi 
sodelovanje pri iskanju pomoči za 
odpravo nasilja nad ženskami ter ustavitev 
umorov žensk in deklet;

Or. en

Predlog spremembe 19
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic 
žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z 
državami kandidatkami, in opozarja, da 
mora Turčija doseči vidne in konkretne 
rezultate na področju uporabe načela 
enakosti in spoštovanja pravic žensk;

5. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic 
žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z 
vsemi državami kandidatkami, brez izjem; 
naj turške oblasti opozori, da nenehno 
hudo nasilje nad ženskami, tudi umori iz 
časti ter zgodnje in vsiljene poroke, 
ostajajo med največjimi odprtimi 
vprašanji v Turčiji; naj preneha 
zanemarjati neučinkovitost ukrepov in 
nepripravljenost turških oblasti, da 
dejansko kaznujejo zločince; naj spodbuja 
turške oblasti, naj pospešijo reforme, naj 
na vseh ravneh izobraževanja uvedejo 
načelo enakosti spolov ter programe proti 
nasilju, naj ustrezno usposobijo javne 
uslužbence, policijo, sodstvo ter civilno 
družbo; naj od Turčije zahteva izvajanje 
politike dejanskega preprečevanja, zaščite 
in pregona ter stvaren napredek v 
spoštovanju in izvajanju pravic žensk; 

Or. en
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Predlog spremembe 20
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic 
žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z 
državami kandidatkami, in opozarja, da 
mora Turčija doseči vidne in konkretne 
rezultate na področju uporabe načela 
enakosti in spoštovanja pravic žensk;

5. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic 
žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z 
državami kandidatkami, in opozarja, da 
mora Turčija doseči vidne in konkretne 
rezultate na področju uporabe načela 
enakosti in spoštovanja pravic žensk ter da 
mora izpolnjevati in izvajati mednarodne 
obveznosti, kot so konvencija o odpravi 
vseh oblik diskriminacije žensk, akcijski 
program iz Kaira, pekinška izhodišča za 
ukrepanje in deklaracija tisočletja 
Združenih narodov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic 
žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z 
državami kandidatkami, in opozarja, da 
mora Turčija doseči vidne in konkretne 
rezultate na področju uporabe načela 
enakosti in spoštovanja pravic žensk;

5. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic 
žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z 
državami kandidatkami, in opozarja, da 
morajo te države doseči vidne in konkretne 
rezultate na področju uporabe načela 
enakosti in spoštovanja pravic žensk;

Or. en

Predlog spremembe 22
Raül Romeva i Rueda
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
na mednarodni ravni obravnavajo nasilje 
nad ženskami in kršitve človekovih pravic 
na podlagi spola, zlasti v okviru veljavnih 
dvostranskih pridružitvenih sporazumov 
in mednarodnih trgovinskih sporazumov 
ter tistih, ki so še v postopku pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pozitivno vlogo, ki jo ima 
Evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice pri zaščiti pravic žensk 
in zagovornikov pravic žensk, ter 
pozdravlja regionalne in tematske 
kampanje, ki so organizirane v skladu s 
smernicami EU o nasilju nad ženskami in 
dekleti, o spolnem nasilju nad ženskami v 
konfliktih, vsiljenih in zgodnjih porokah, 
pohabljanju ženskih spolnih organov ter 
udeležbi žensk v demokratičnem procesu;

7. priznava pozitivno vlogo, ki jo ima 
Evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice pri zaščiti pravic žensk 
in zagovornikov pravic žensk, ter 
pozdravlja regionalne in tematske 
kampanje ozaveščanja, ki so organizirane 
proti stereotipom, diskriminaciji in nasilju 
v družini v skladu s smernicami EU o 
nasilju nad ženskami in dekleti, o spolnem 
nasilju nad ženskami v konfliktih, vsiljenih 
in zgodnjih porokah, pohabljanju ženskih 
spolnih organov ter udeležbi žensk v 
demokratičnem procesu;

Or. en

Predlog spremembe 24
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – točka 1 (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poziva države članice, naj sprejmejo 
pobudo Združenih narodov o 
mednarodnem dnevu ničte tolerance do 
pohabljanja ženskih spolnih organov, ki 
je bil razglašen leta 2003, katerega namen 
je ozavestiti javnost o tem kršenju 
temeljne pravice žensk in deklet do 
zdravstvene in telesne nedotakljivosti;  

Or. it

Predlog spremembe 25
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opaža in izraža podporo vsem ženskam 
po svetu, ki se borijo za pravice žensk, 
zlasti v nedavnih dogodkih v Savdski 
Arabiji, kjer je precej žensk sedlo za volan 
avtomobila in si prizadevalo za dosego 
enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 26
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba okrepiti 
prizadevanja za odpravo vseh oblik 
pohabljanja ženskih spolnih organov na 
terenu in na politični ravni, pri tem pa 
opozarja na dejstvo, da takšno ravnanje 
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predstavlja resno kršitev človekovih pravic 
in telesne nedotakljivosti žensk in deklet;

Or. en

Predlog spremembe 27
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. kljub temu poziva Komisijo, naj še 
okrepi uporabo tega instrumenta, zato da 
bodo obravnavane vse oblike nasilja nad 
ženskami, ter razvije ukrepe za krepitev 
pravic žensk in njihovega položaja v 
družbi;

8. kljub temu poziva Komisijo, naj še 
okrepi uporabo tega instrumenta, zato da 
bodo obravnavane vse oblike telesnega, 
družbenega in psihološkega nasilja nad 
ženskami, ter razvije ukrepe za krepitev 
pravic žensk in njihovega položaja v 
družbi;

Or. en

Predlog spremembe 28
Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. kljub temu poziva Komisijo, naj še 
okrepi uporabo tega instrumenta, zato da 
bodo obravnavane vse oblike nasilja nad 
ženskami, ter razvije ukrepe za krepitev 
pravic žensk in njihovega položaja v 
družbi;

8. kljub temu poziva Komisijo, naj še 
okrepi uporabo tega instrumenta, zato da 
bodo obravnavane vse oblike nasilja nad 
ženskami, ter razvije ukrepe za krepitev 
pravic žensk in njihovega položaja v 
družbi, s tem pa pomaga odpravljati 
ustaljene, s kulturo pogojene običaje, kot 
sta vsiljena poroka in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

Or. de
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Predlog spremembe 29
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v predlogu novega večletnega finančnega 
okvira 2014–2020 pregledajo in občutno 
izboljšajo določbe o enakosti spolov v 
zunanjih odnosih;

Or. en

Predlog spremembe 30
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj ustanovi evropski 
observatorij za nasilje nad ženskami;

Or. lt

Predlog spremembe 31
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da sta Direktiva Sveta 
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so bili žrtve 
trgovine z ljudmi ali predmet dejanj 
omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki 
sodelujejo s pristojnimi organi, ter 

9. opozarja, da sta Direktiva Sveta 
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o 
dovoljenju za prebivanje, izdanem 
prebivalcem tretjih držav, ki so bili žrtve 
množičnih posilstev, trgovine z ljudmi in 
drugih oblik spolne zlorabe žensk in otrok 
ali predmet dejanj omogočanja 
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Direktiva 2009/52/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 
minimalnih standardih glede sankcij in 
ukrepov zoper delodajalce nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav 
koristna instrumenta za zaščito žrtev 
trgovanja in bi ju bilo treba v celoti 
izvajati;

nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi, ter Direktiva 
2009/52/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih 
standardih glede sankcij in ukrepov zoper 
delodajalce nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav koristna 
instrumenta za zaščito žrtev trgovanja in bi 
ju bilo treba v celoti izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 32
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je opustitev vpisa otrok, 
zlasti deklet, v matične knjige prvo 
zanikanje njihovih pravic;
zato poziva Komisijo, naj podpre 
vpisovanje rojstev v tistih tretjih državah, 
kjer je to potrebno;

10. poudarja, da je opustitev vpisa otrok, 
zlasti deklet, v matične knjige prvo 
zanikanje njihovih pravic; zato poziva 
Komisijo, naj podpre vpisovanje rojstev v 
tistih tretjih državah, kjer je to potrebno;
opozarja, da je treba vključiti priznanje 
pravice mater, da so deležne zaščite in 
podpore ter da skrbijo in vzgajajo svoje 
otroke, pa tudi do zdravja žensk in 
gospodarske varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 33
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva k večji pozornosti in 
finančnim sredstvom, namenjenim 
zagotavljanju dostopa vseh deklet do 
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izobrazbe, saj so dekleta, ki vztrajajo v 
sistemu izobraževanja, temeljni kamen za 
izgradnjo družb z več enakosti med 
spoloma; se zavzema za več sredstev za 
spodbujanje gospodarske neodvisnosti 
žensk in zmanjšanje spolnega izkoriščanja 
deklet in žensk po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 34
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. poudarja, da je prizadevanje za boljši 
dostop do spolnih in reproduktivnih 
pravic in zdravstvenih storitev pomembna 
opora pri ohranjanju človekovih pravic 
žensk; v tem kontekstu poziva EU, naj 
pospeši prizadevanja za izpolnitev 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 
boljšega zdravja mater, vključno z 
dostopom do informacij, moderne 
kontracepcije in vrste storitev s področja 
reproduktivnega zdravja; vztraja, da mora 
Komisija temu cilju slediti v vseh svojih 
mednarodnih ukrepih razvojne politike;

Or. en

Predlog spremembe 35
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. podpira Komisijo na področju 
zdravstvenega varstva, zlasti pri 
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preprečevanju virusa HIV in aidsa, in 
Komisijo poziva, naj okrepi potrebo po 
zdravstveni vzgoji, zlasti nosečnic in 
doječih mater;

Or. en

Predlog spremembe 36
Mary Honeyball

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. pozdravlja navzočnost strokovnjaka za 
vprašanja enakosti spolov v večini misij 
Evropske unije za spremljanje volitev in 
pozornost, ki se namenja udeležbi žensk v 
volilnih procesih, ter poziva, naj bodo 
sklepi poročil misij Evropske unije za 
spremljanje volitev usmerjeni v 
geografske in tematske programe v 
zadevnih državah;

12. pozdravlja navzočnost strokovnjaka za 
vprašanja enakosti spolov v večini misij 
Evropske unije za spremljanje volitev in 
pozornost, ki se namenja udeležbi žensk v 
volilnih procesih, ter poziva k vzpostavitvi 
potrebnih ukrepov za njihovo navzočnost 
v vseh teh misijah; 

Or. en

Predlog spremembe 37
Mary Honeyball

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poziva k temu, da bi bili sklepi iz 
poročil misij Evropske unije za 
spremljanje volitev usmerjeni v 
geografske in tematske programe v 
državah, ki jih to zadeva;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da morajo imeti ženske 
nadzor nad svojimi spolnimi in 
reproduktivnimi pravicami, zlasti z 
enostavnim dostopanjem do kontracepcije 
in splava; opozarja, da je pravica do 
reproduktivnega zdravja sestavni del 
človekovih pravi; poudarja, da se 
reproduktivne pravice opirajo na 
priznavanje osnovne pravice vseh parov in 
posameznikov, da se svobodno in 
odgovorno odločijo o številu otrok, 
starostni razliki med njimi in kdaj jih 
bodo imeli, da so obveščeni in imajo za to 
sredstva, in na pravico doseganja 
najvišjih standardov spolnega in 
reproduktivnega zdravja, vključno s 
pravico vseh do odločitve o reprodukciji 
brez diskriminacije, prisile in nasilja 
(opredelitev WHO);

Or. en

Predlog spremembe 39
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 14 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) odločno podpira program DAPHNE, 
ki se proti nasilju nad ženskami bori s 
preko 500 projekti, ki se od leta 1997 
izvajajo v različnih državah članicah 
Evropske unije s ciljem zlasti odprave 
vseh oblik spolnega, psihološkega in 
telesnega nasilja nad ženskami na delu, v 
šoli in doma;
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Or. it

Predlog spremembe 40
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj pomaga pri 
preprečevanju „izbirnih splavov“, saj je 
vzorec hčerke kot bremena in sina kot 
vzdrževalca družine še vedno zelo 
razširjena v številnih družbah.

17. poziva Komisijo, naj pomaga pri 
odpravi „izbirnih splavov in detomorov 
deklic“, saj je vzorec hčerke kot bremena 
in sina kot vzdrževalca družine še vedno 
zelo razširjen v številnih družbah; poziva 
Komisijo, naj za to uporabi proračunska 
sredstva za razvoj in pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 41
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj pomaga pri 
preprečevanju „izbirnih splavov“, saj je 
vzorec hčerke kot bremena in sina kot 
vzdrževalca družine še vedno zelo 
razširjena v številnih družbah.

17. poziva Komisijo, naj ukrepa za 
odpravo izbora enega spola novorojencev 
na škodo drugega, pa ne z omejevanjem 
dostopa do storitev in tehnologije za 
reproduktivno zdravje, ampak z 
okrepljenimi prizadevanji za končanje 
strukturne diskriminacije žensk in deklet, 
vključno z odpravo diskriminatorne 
zakonodaje po spolu, krepitvijo vloge in 
položaja žensk in deklet z izobrazbo, 
ukrepi s področja dedovanja, dote, 
finančnih sredstev na starost in drugih 
vprašanj osebne varnosti, ukrepi za 
določanje priimka ipd.;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poziva Evropsko komisijo, naj se bori 
proti tako imenovanemu izbirnemu splavu 
in vsem navadam in običajem, ki 
škodujejo ženskam in deklicam;

Or. en

Predlog spremembe 43
Silvia Costa, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poziva Evropsko komisijo, naj v vseh 
programih sodelovanja in razvoja
spodbuja aktivno udeležbo nevladnih 
organizacij s področja spodbujanja pravic 
žensk in njihovega položaja;

Or. en


