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Pozměňovací návrh 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásad rovnosti a právního státu 
jakožto hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi.

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásad rovnosti a rozmanitosti, 
zejména rovnosti mezi muži a ženami, 
a zásad právního státu jakožto hodnot, 
na nichž se zakládá, prostřednictvím 
dialogu a spolupráce se třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásad rovnosti a právního státu 
jakožto hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi.

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, práv žen, zásad rovnosti žen 
a mužů, nediskriminace a právního státu 
jakožto hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ženy v partnerských zemích čelí 
konkrétním problémům a diskriminaci jak 
na trhu práce, tak v soukromém 
a veřejném životě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 
a podpoře hodnot, jako jsou demokracie 
a lidská práva, právní stát, řádná správa 
věcí veřejných, zásady tržní ekonomiky 
a udržitelného rozvoje.

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 
a podpoře hodnot, jako jsou demokracie, 
rovnost mezi muži a ženami, lidská práva, 
právní stát, řádná správa věcí veřejných, 
zásady tržní ekonomiky a udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Mikael Gustafsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 
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a podpoře hodnot, jako jsou demokracie 
a lidská práva, právní stát, řádná správa 
věcí veřejných, zásady tržní ekonomiky
a udržitelného rozvoje.

a podpoře hodnot, jako jsou 
demokracie, lidská práva pro ženy a muže, 
právní stát, řádná správa věcí veřejných, 
zásady rovnosti žen a mužů a udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mikael Gustafsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V rámci tohoto nařízení by měly být 
podporovány konkrétní programové cíle 
a opatření pro rovnost žen a mužů a boj 
proti diskriminaci. Navíc by rovnost žen 
a mužů a boj proti diskriminaci měly být 
také začleněny jako průřezový cíl do všech 
kroků podniknutých podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mikael Gustafsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Z hlediska vztahů se středomořskými 
sousedy ze severní Afriky má význam 
společná strategie EU-Afrika.

(14) Z hlediska vztahů se středomořskými 
sousedy ze severní Afriky má význam 
společná strategie EU-Afrika a istanbulský 
akční rámec.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak hospodářská a rozpočtová situace
Unie omezuje zdroje, jež jsou pro tuto 
podporu k dispozici. Komise proto musí 
usilovat o to, aby se s dostupnými zdroji 
nakládalo co nejúčinněji, a to využíváním 
finančních nástrojů s pákovým efektem. 
Ten by se mohl zvýšit, pokud by se 
umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji.

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak přetrvávající hospodářská 
a rozpočtová krize Unie charakterizovaná 
úspornými opatřeními omezuje zdroje, jež 
jsou pro tuto podporu k dispozici. Komise 
proto musí usilovat o to, aby se 
s dostupnými zdroji nakládalo co 
nejúčinněji a nejúčelněji, a to využíváním 
finančních nástrojů s pákovým efektem. 
Ten by se mohl zvýšit, pokud by se 
umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů a boj proti 
diskriminaci.

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
a politik podniknutých podle tohoto 
nařízení by měla být rovnost žen a mužů 
a boj proti diskriminaci. Místo a úloha žen 
by měla být rovněž podporována 
zvláštními opatřeními a programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Mariya Nedelcheva
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů a boj proti 
diskriminaci.

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů, což by se 
mělo odrážet v podpoře práv žen 
a v opatřeních k boji proti aktům násilí 
vůči ženám a diskriminaci založené na 
pohlaví. K posílení postavení žen 
v partnerských zemích by měla Evropská 
unie a její členské státy věnovat zvláštní 
pozornost všem opatřením, která posilují 
a podporují úlohu žen v politických 
a ekonomických rozhodovacích pozicích 
a v občanské společnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Barbara Matera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů a boj proti 
diskriminaci.

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů a boj proti 
diskriminaci, s odkazem na procesy 
přechodu k demokracii v partnerských 
zemích a s cílem zejména zvýšit zapojení 
žen do politických procesů na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, aby se posílila 
úloha žen v politickém procesu v zemích 
politiky sousedství a přijala opatření, 
která mají odstranit nerovnosti, s nimiž se 
ženy potýkají.

Or. it
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Pozměňovací návrh 22
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Změny odehrávající se v evropském 
sousedství v severní Africe a na Středním 
východě musí přispět k ukončení 
diskriminace žen a k jejich plné účasti na 
životě společnosti na rovnoprávném 
základě s muži. Unie se zavázala důrazně 
vystupovat proti používání sexuálního 
násilí a zastrašování a útoků na ženy, 
zejména s ohledem na specifické problémy 
obchodování s lidmi a mrzačení ženských 
pohlavních orgánů.
Unie klade na přední místo svého 
programu nutnost ukončit diskriminaci 
a pronásledování lesbiček, homosexuálů, 
bisexuálů a transsexuálů (LGBT) 
v regionu evropského sousedství a to, aby 
země, které diskriminují osoby patřící do 
komunity LGBT, zejména ty země, v nichž 
je ještě homosexualita trestným činem 
a které dostávají finanční pomoc Unie, 
měly tyto finanční prostředky zmraženy 
nebo odňaty.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Barbara Matera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V partnerských zemích evropské 
politiky sousedství by měly být 
podporovány vzdělávací kurzy zaměřující 
se zejména na ty skupiny osob, které jsou 
nejvíce zranitelné a jsou více ohroženy 
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chudobou, jako jsou starší ženy 
a svobodné matky, s cílem zvýšit jejich 
zapojení do všech činností společnosti 
a tím posílit úlohu žen v politických 
a ekonomických rozhodovacích 
procesech, ve vzdělávání a na trhu práce, 
a přispět tak k jejich skutečné emancipaci 
ve prospěch společnosti jako celku, a ve 
vztazích s hlavními partnerskými zeměmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery po celém světě 
důstojnou práci, jakož i ratifikaci a účinné 
provádění mezinárodně uznávaných norem 
v oblasti práce a mnohostranných dohod 
o životním prostředí.

(22) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery po celém světě 
důstojnou práci, jakož i ratifikaci a účinné 
provádění mezinárodně uznávaných norem 
v oblasti práce a mnohostranných dohod 
o životním prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována odvětví služeb 
a neformálnímu sektoru, kde jsou ženy 
nejčastěji zaměstnány, aby se zajistilo 
dodržování jejich práv a podpořila jejich 
účast na trhu práce a v národních 
ekonomikách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Organizace občanské společnosti ve 
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spolupráci s vnitrostátními parlamenty 
hrají klíčovou úlohu ve zlepšování řízení 
a utváření budoucnosti dobrých 
sousedských vztahů. Ženy a mladí lidé by 
měli být účinně zapojeni a přispět 
k tomuto směřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu lidských práv a základních 
svobod, právního státu a zásad rovnosti, 
na zavádění pevné a udržitelné 
demokracie, na podporu řádné správy věcí 
veřejných a na budování prosperující 
občanské společnosti včetně sociálních 
partnerů;

a) podporu lidských práv a zejména práv 
žen a základních svobod, právního státu 
a zásad rovnosti a rozmanitosti, rovnosti 
mezi muži a ženami, na zavádění pevné 
a udržitelné demokracie, na podporu řádné 
správy věcí veřejných a na budování 
prosperující občanské společnosti včetně 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu lidských práv a základních 
svobod, právního státu a zásad rovnosti, 
na zavádění pevné a udržitelné 
demokracie, na podporu řádné správy věcí 
veřejných a na budování prosperující 
občanské společnosti včetně sociálních 
partnerů;

a) podporu lidských práv, základních 
svobod, práv žen a dodržování zásad
právního státu, rovnosti mezi muži 
a ženami a nediskriminace, na upevnění 
řádné správy věcí veřejných, na zavádění 
pevné a udržitelné demokracie a na 
budování svobodné, nezávislé, prosperující 
a aktivní občanské společnosti;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Barbara Matera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu lidských práv a základních 
svobod, právního státu a zásad rovnosti, 
na zavádění pevné a udržitelné 
demokracie, na podporu řádné správy věcí 
veřejných a na budování prosperující 
občanské společnosti včetně sociálních 
partnerů;

a) podporu lidských práv a základních 
svobod, právního státu a zásad rovnosti, na 
zavádění pevné a udržitelné demokracie, 
na podporu řádné správy věcí veřejných 
a na budování prosperující občanské 
společnosti včetně úzké spolupráce se
sociálními partnery a organizacemi žen 
s cílem určit oblasti pro podporu 
a spolupráci, pokud jde o provádění 
politiky rovnosti žen a mužů 
v partnerských zemích;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám;

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu, rovnosti mezi muži 
a ženami a odolnosti vůči pohromám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Mikael Gustafsson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám;

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám; rovněž za použití ukazatelů 
rozvojových cílů tisíciletí a údajů 
o posílení postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám;

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám, přičemž zvláštní pozornost je 
třeba věnovat podpoře úlohy, kterou ženy 
hrají v těchto oblastech jako schopné 
manažerky změny a pokroku; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Průřezovým cílem všech kroků 
a politik podniknutých podle tohoto 
nařízení je rovnost žen a mužů a boj proti 
diskriminaci. Z tohoto důvodu a s cílem 
reagovat na tyto výzvy je třeba podporovat 
práva a úlohu žen prostřednictvím 
zvláštních opatření a programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Franziska Katharina Brantner
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V rámci plánování, provádění 
a hodnocení etap nástroje evropské 
politiky sousedství se důsledně 
a systematicky řeší nerovnosti mezi muži 
a ženami, a to prostřednictvím 
konkrétních kroků a díky začlenění této 
otázky do všech ostatních činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Mikael Gustafsson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U podpory, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení jednotlivým partnerským 
zemím, se rozlišuje forma a výše podle 
míry, do jaké se daná partnerská země 
zavázala k reformám, a podle toho, jak 
v jejich provádění pokračuje. V této 
diferenciaci se odráží ambice, které má 
daná země ve vztahu k partnerství s Unií, 
její pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie a v plnění dohodnutých 
reformních cílů, její potřeby a kapacity 
a potenciální dopad podpory ze strany 
Unie.

1. U podpory, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení jednotlivým partnerským 
zemím, se rozlišuje forma a výše podle 
míry, do jaké se daná partnerská země 
zavázala k reformám, a podle toho, jak 
v jejich provádění pokračuje. V této 
diferenciaci se odráží ambice, které má 
daná země ve vztahu k partnerství s Unií, 
její pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie založené na dodržování 
základních svobod a lidských práv pro 
ženy a muže, její pokrok v plnění 
dohodnutých reformních cílů, její potřeby 
a kapacity a potenciální dopad podpory ze 
strany Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U podpory, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení jednotlivým partnerským 
zemím, se rozlišuje forma a výše podle 
míry, do jaké se daná partnerská země 
zavázala k reformám, a podle toho, jak 
v jejich provádění pokračuje. V této 
diferenciaci se odráží ambice, které má 
daná země ve vztahu k partnerství s Unií, 
její pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie a v plnění dohodnutých 
reformních cílů, její potřeby a kapacity 
a potenciální dopad podpory ze strany 
Unie.

1. U podpory, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení jednotlivým partnerským 
zemím, se rozlišuje forma a výše podle 
míry, do jaké se daná partnerská země 
zavázala k reformám, a podle toho, jak 
v jejich provádění pokračuje. V této 
diferenciaci se odráží ambice, které má 
daná země ve vztahu k partnerství s Unií, 
její pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie, zajišťování řádné správy věcí 
veřejných, dodržování lidských práv, 
základních svobod, práv žen, zásad 
rovnosti mezi muži a ženami, 
nediskriminace a právního státu a její 
pokrok v plnění dohodnutých reformních 
cílů, její potřeby a kapacity a potenciální 
dopad podpory ze strany Unie.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vzhledem k velkým změnám, které 
přineslo tzv. arabské jaro v partnerských 
zemích jižního Středomoří, a k úloze, 
kterou by ženy mohly hrát 
v demokratickém úsilí, jsou zapotřebí 
speciální programy a finanční prostředky 
na podporu účasti žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Barbara Matera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Finanční příspěvky na programy pro 
jednotlivé země a pro více zemí se určují 
za použití průhledných a objektivních 
kritérií, do nichž se promítá zásada 
diferenciace uvedená v čl. 4 odst. 1.

5. Finanční příspěvky na programy pro 
jednotlivé země a pro více zemí se určují 
za použití průhledných a objektivních 
kritérií, do nichž se promítá zásada 
diferenciace uvedená v čl. 4 odst. 1 
a zohledňuje se pokrok učiněný v oblasti 
rovnosti mezi muži a ženami.

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Franziska Katharina Brantner
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro země, které mají nárok na 
finanční podporu podle tohoto nařízení, 
Komise vytvoří „infrastrukturu“ pro 
zohledňování rovnosti žen a mužů; 
zejména se budou jak na vnitrostátní 
úrovni, tak i na úrovni Unie rozvíjet trvalé 
podpůrné struktury s cílem podpořit 
uplatňování rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Franziska Katharina Brantner
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V případě změn v politické, právní, 
ekonomické nebo sociální souvislosti 
Komise provede posouzení projektu, zda 
tyto změny mají vliv na předpoklady 
týkající se ženských a mužských rolí 
a vztahů stanovené na začátku projektu 
a mohou vyžadovat úpravy projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Článek 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení Aniž jsou dotčena ustanovení 
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o pozastavení pomoci v dohodách 
o partnerství a spolupráci a v dohodách 
o přidružení uzavřených s partnerskými 
zeměmi a regiony, pokud některá 
partnerská země nedodrží zásady 
demokracie, právního státu a úcty 
k lidským právům a základním svobodám, 
Unie tuto zemi vyzve ke konzultacím 
zaměřeným na nalezení řešení přijatelného 
pro obě strany, s výjimkou zvláště 
naléhavých případů. Jestliže konzultace 
s dotyčnou zemí k řešení přijatelnému pro 
obě strany nevedou, jsou zamítnuty nebo se 
jedná o zvlášť naléhavý případ, Rada může 
podniknout příslušná opatření v souladu 
s čl. 215 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, jež mohou zahrnovat úplné 
či částečné pozastavení unijní podpory.

o pozastavení pomoci v dohodách 
o partnerství a spolupráci a v dohodách 
o přidružení uzavřených s partnerskými 
zeměmi a regiony, pokud některá 
partnerská země nedodrží zásady 
demokracie, právního státu a úcty 
k lidským právům, rovnosti mezi muži 
a ženami a základním svobodám, Unie tuto 
zemi vyzve ke konzultacím zaměřeným na 
nalezení řešení přijatelného pro obě strany, 
s výjimkou zvláště naléhavých případů. 
Jestliže konzultace s dotyčnou zemí 
k řešení přijatelnému pro obě strany 
nevedou, jsou zamítnuty nebo se jedná 
o zvlášť naléhavý případ, Rada může 
podniknout příslušná opatření v souladu 
s čl. 215 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, jež mohou zahrnovat úplné 
či částečné pozastavení unijní podpory.

Or. en


