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Pozměňovací návrh 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v rámci své 
politiky v oblasti rozvojové spolupráce se 
Unie řídí rozvojovými cíli tisíciletí a že dva
z těchto cílů se konkrétně týkají žen, a to 
3. rozvojový cíl (podpora rovnosti pohlaví 
a posílení postavení žen ve společnosti) 
a 5. rozvojový cíl (lepší zdraví matek);

A. vzhledem k tomu, že v rámci své 
politiky v oblasti rozvojové spolupráce se 
Unie řídí rozvojovými cíli tisíciletí, z nichž 
dva se konkrétně týkají žen, a to 3.
rozvojový cíl (podpora rovnosti pohlaví 
a posílení postavení žen ve společnosti) 
a 5. rozvojový cíl (lepší zdraví matek), a tři 
další přímo přispívají ke zlepšování 
životních podmínek žen a dívek, 
konkrétně 2. rozvojový cíl (dosažení 
základního vzdělání pro všechny), 4.
rozvojový cíl (snížení dětské úmrtnosti) 
a 6. rozvojový cíl (boj proti HIV/AIDS, 
malárii a jiným nemocem);

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v rámci své 
politiky v oblasti rozvojové spolupráce se 
Unie řídí rozvojovými cíli tisíciletí a že dva 
z těchto cílů se konkrétně týkají žen, a to 3. 
rozvojový cíl (podpora rovnosti pohlaví 
a posílení postavení žen ve společnosti) 
a 5. rozvojový cíl (lepší zdraví matek);

A. vzhledem k tomu, že v rámci své 
politiky v oblasti rozvojové spolupráce se 
Unie řídí rozvojovými cíli tisíciletí a že dva 
z těchto cílů se konkrétně týkají žen, a to 
3. rozvojový cíl (podpora rovnosti pohlaví 
a posílení postavení žen ve společnosti) 
a 5. rozvojový cíl (lepší zdraví matek); 
a vzhledem k tomu, že tyto cíle úspěšně 
přispívají k snížení chudoby;
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Or. cs

Pozměňovací návrh 3
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nárůst chudoby 
je u žen vyšší než u mužů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 4
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že dohoda 
2005/483/ES o partnerství mezi africkými, 
karibskými a tichomořskými státy na 
jedné straně a Evropským společenstvím 
a jeho členskými státy na straně druhé, 
podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 
stanoví, že systematická pozornost se 
věnuje situaci žen a otázkám rovnosti 
pohlaví ve všech oblastech – politické, 
hospodářské i sociální;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie ve 
svém akčním plánu uznává, že zapojení 
žen a hledisko rovnosti pohlaví hraje 
důležitou úlohu v oblasti rozvoje 
partnerských zemí a při dosahování 
rozvojových cílů tisíciletí, a že podle 
„Agendy pro změnu“ je rovnost mužů 
a žen jednou z priorit činnosti Unie;

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie ve 
svém akčním plánu uznává, že zapojení 
žen a hledisko rovnosti pohlaví hraje 
důležitou úlohu v oblasti rozvoje 
partnerských zemí a při dosahování 
rozvojových cílů tisíciletí, a že podle 
„Agendy pro změnu“ je rovnost mužů 
a žen jednou z priorit činnosti Unie;
v rámci této pomoci by konkrétní 
programy měly být zaměřeny na posílení 
postavení žen, jejich společenskou 
a hospodářskou nezávislost, boj proti 
diskriminaci, dosahování rozvojových cílů 
tisíciletí a na zastřešující prioritu rovnosti 
žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B a. Vzhledem k obecnému rozšíření 
násilí založeného na pohlaví, zejména 
sexuálního násilí, vykořisťování 
a zabíjení žen a dívek;

Or. cs

Pozměňovací návrh 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

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

Ba. vzhledem k tomu, že sexuální násilí ve 
formě masového znásilňování, obchod 
s lidmi a jiné formy sexuálního zneužívání 
žen a dětí jsou stále používány jako 
válečná taktika ozbrojených sil 
a pachatelů sexuálního násilí 
v konfliktních regionech, a zejména 
v některých zemích AKP; vzhledem 
k tomu, že Organizace spojených národů 
uznala znásilňování v období války za 
zločin proti lidskosti a Rada bezpečnosti 
OSN se roku 2008 zavázala, že bude 
bojovat proti používání sexuálního násilí 
jako válečné taktiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že různé studie 
dokazují, že dostává-li se ženám vzdělání 
a mohou-li vydělávat a kontrolovat 
příjmy, dochází k několika pozitivním 
jevům, jako je pokles úmrtnosti matek 
a dětí, zlepšení zdravotního stavu a výživy 
žen a dětí, nárůst zemědělské produktivity, 
zmírnění změny klimatu, zpomalení růstu 
populace, rozvoj ekonomik a přerušení 
cyklu chudoby;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že větší zapojení žen 
do procesů řešení konfliktů a upevňování 
míru jim umožňuje hrát klíčovou roli při 
mírových jednáních a rozšiřovat tak 
rozsah rekonstrukce, obnovy 
a upevňování míru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje svou spokojenost nad tím, že 
různé akční plány a sdělení uznávají 
klíčovou úlohu, kterou v oblasti rozvoje 
hraje rovnost pohlaví a emancipace žen, 
a žádá, aby tato priorita nabyla konkrétní 
podoby v geografických programech;
vyzývá také k lepší koordinaci 
s tematickými programy financovanými 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci;

1. vyjadřuje svou spokojenost nad tím, že 
různé akční plány a sdělení uznávají 
klíčovou úlohu, kterou v oblasti rozvoje 
hraje rovnost pohlaví a emancipace žen, 
a žádá, aby tato priorita nabyla konkrétní 
podoby v geografických programech;
vyzývá také k lepší koordinaci 
s tematickými programy financovanými ze 
zdrojů pro spolupráci v rámci AKT a 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje svou spokojenost nad tím, že 1. vyjadřuje svou spokojenost nad tím, že 
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různé akční plány a sdělení uznávají 
klíčovou úlohu, kterou v oblasti rozvoje 
hraje rovnost pohlaví a emancipace žen, 
a žádá, aby tato priorita nabyla konkrétní 
podoby v geografických programech; 
vyzývá také k lepší koordinaci 
s tematickými programy financovanými 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci;

různé akční plány a sdělení uznávají 
klíčovou úlohu, kterou v oblasti rozvoje 
hraje rovnost pohlaví a emancipace žen, 
a žádá, aby tato priorita nabyla konkrétní 
podoby v geografických programech;
vyzývá také k lepší koordinaci 
s tematickými programy financovanými 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci; tyto 
programy by měly podporovat udržitelný 
rozvoj šetrný ke klimatu a podporující 
začlenění tím, že se budou zaměřovat na 
sociální a regionální nerovnosti se 
zvláštním zřetelem na význam globálních 
veřejných statků a na podporu místních 
skupin občanské společnosti, zejména 
organizací pro práva žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji 
usilovalo o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, které se týkají rovnosti pohlaví 
a zdraví matek, a žádá, aby již nyní byla 
stanovena opatření na období po roce 
2015;

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji 
usilovalo o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, které se týkají rovnosti pohlaví 
a zdraví matek, a žádá, aby již nyní byla 
stanovena opatření na období po roce 2015, 
zejména pro 3. rozvojový cíl tisíciletí 
týkající se rovnosti pohlaví a posílení 
postavení žen a pro 5. rozvojový cíl 
týkající se zdraví matek, reprodukčního 
zdraví a přístupu k plánovanému 
rodičovství;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Marina Yannakoudakis
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji 
usilovalo o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, které se týkají rovnosti pohlaví 
a zdraví matek, a žádá, aby již nyní byla 
stanovena opatření na období po roce 
2015;

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji 
usilovalo o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, které se týkají rovnosti pohlaví, 
především řešení násilí páchaného na 
ženách, a zdraví matek, a žádá, aby již 
nyní byla stanovena opatření na období po 
roce 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji 
usilovalo o dosažení rozvojových cílů
tisíciletí, které se týkají rovnosti pohlaví 
a zdraví matek, a žádá, aby již nyní byla 
stanovena opatření na období po roce 
2015;

2. naléhavě žádá Komisi, aby kladla větší 
důraz na zdraví matek; zdůrazňuje 
význam vzdělávání a osvětu v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, jako 
nedílnou součást zdravotní agendy žen, 
neboť se jedná o rozvojový cíl tisíciletí,
u něhož bylo doposud dosaženo velice 
neuspokojivých výsledků; a žádá, aby již 
nyní byla stanovena opatření na období po 
roce 2015;

Or. cs

Pozměňovací návrh 15
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji 
usilovalo o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, které se týkají rovnosti pohlaví 
a zdraví matek, a žádá, aby již nyní byla 
stanovena opatření na období po roce 
2015;

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji 
usilovalo o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, které se týkají rovnosti pohlaví 
a zdraví matek, a žádá, aby již nyní byla 
stanovena opatření na období po roce 
2015; zejména další prosazování 
a začleňování zásad pohlavního 
a reprodukčního zdraví a práv dívek 
a žen; vzhledem k tomu, že uskutečňování 
zásad a práv v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví je nejen samo 
o sobě cílem, ale také důležitým 
prostředkem boje proti chudobě 
a dosahování rozvojových cílů tisíciletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá návrh Populačního fondu OSN 
(UNFPA) na vytvoření pracovní skupiny 
na vysoké úrovni, která bude pověřena 
revizí programu Mezinárodní konference 
pro populaci a rozvoj, zejména témat 
týkajících se sexuálních a reprodukčních 
práv žen, reprodukčního zdraví a boje 
proti HIV/AIDS;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam, který má cíl 
týkající se zlepšování zdraví matek pro 
snižování mateřské úmrtnosti a pro 
dosažení všeobecného přístupu ke 
zdravotní péči v oblasti reprodukčního 
zdraví, s čímž souvisí dodržování práv žen 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví bez toho, že by byl uplatňován 
nátlak či jakékoliv omezování;  

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá EU, aby podpořila programy 
mentoringu, při nichž by Evropanky 
pracovaly během dalšího vzdělávání nebo 
v profesním životě spolu se ženami 
z rozvojového světa;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že je potřeba věnovat 
zvláštní pozornost vzdělávání obou 
pohlaví v genderových otázkách již od 
počátku školní docházky, tak aby se 
postupně měnily postoje a společenské 
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stereotypy a dosáhlo se toho, že se rovnost 
mezi muži a ženami stane základním 
společenským principem v zemích AKP;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na skutečnost, že pokrok 
v oblasti 2. rozvojového cíle tisíciletí 
týkajícího se vzdělání není jednoznačný, 
protože sice došlo k pokroku, co se týče 
dostupnosti škol pro dívky, ale ne pokud 
jde o dokončení studia; vyzývá státy AKP 
a všechny mezinárodní partnery, aby 
v rámci svých prioritních rozvojových 
politik vytvářely a zaváděly všechna 
opatření nezbytná k tomu, aby dívky 
dokončovaly základní školu a aby měly 
přístup k sekundárnímu a vyššímu 
vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je si vědom toho, že některé rozvojové 
země učinily velké pokroky v oblasti 
lidských práv, avšak ostře odsuzuje 
financování z EU pro ty země, které stále 
kriminalizují ženy na základě jejich 
sexuální orientace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá také k posílení financování 
programů, jejichž cílem je zajistit všem 
dívkám přístup ke vzdělávání (s 
přihlédnutím k tomu, že vzdělávání dívek 
je klíčové z hlediska budování společnosti 
s rovnoprávnějším postavením žen), 
prosazovat ekonomickou nezávislost žen 
a omezit sexuální vykořisťování dívek 
a žen na celém světě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. připomíná, že demokracie vyžaduje 
plné zapojení žen do veřejného života, jak 
je uvedeno v mezinárodních 
a regionálních nástrojích, jako je 
Protokol o právech žen v Africe připojený 
k Africké chartě lidských práv a práv 
národů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Mikael Gustafsson
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby dále povzbuzovaly třetí země k tomu, 
aby ve svých právních předpisech výslovně 
uváděly ustanovení ve prospěch práv žen, 
zajistily dodržování těchto práv 
a uplatňovaly politiky a mechanismy 
zohledňující rovnost žen a mužů, které 
umožní větší zapojení žen do rozhodování 
ve veřejném životě nezávisle na tom, zda 
se jedná o politickou, hospodářskou či
sociální oblast.

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby dále povzbuzovaly třetí země k tomu, 
aby ve svých právních předpisech výslovně 
uváděly ustanovení ve prospěch práv žen, 
zajistily dodržování těchto práv 
a uplatňovaly politiky a mechanismy 
zohledňující rovnost žen a mužů, které 
umožní plné a rovné zapojení žen do 
rozhodování ve veřejném životě nezávisle 
na tom, zda se jedná o politickou, 
hospodářskou, sociální či environmentální
oblast.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby dále povzbuzovaly třetí země k tomu, 
aby ve svých právních předpisech výslovně 
uváděly ustanovení ve prospěch práv žen, 
zajistily dodržování těchto práv 
a uplatňovaly politiky a mechanismy 
zohledňující rovnost žen a mužů, které 
umožní větší zapojení žen do rozhodování 
ve veřejném životě nezávisle na tom, zda 
se jedná o politickou, hospodářskou či 
sociální oblast.

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby dále povzbuzovaly třetí země k tomu, 
aby ve svých právních předpisech výslovně 
uváděly ustanovení ve prospěch práv žen,
zejména ustanovení, jež mají chránit 
dívky a ženy před násilím, zajistily 
dodržování těchto práv a uplatňovaly 
politiky a mechanismy zohledňující 
rovnost žen a mužů, které umožní větší 
zapojení žen do rozhodování ve veřejném 
životě nezávisle na tom, zda se jedná 
o politickou, hospodářskou či sociální 
oblast.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby dále povzbuzovaly třetí země k tomu, 
aby ve svých právních předpisech výslovně 
uváděly ustanovení ve prospěch práv žen, 
zajistily dodržování těchto práv 
a uplatňovaly politiky a mechanismy 
zohledňující rovnost žen a mužů, které 
umožní větší zapojení žen do rozhodování 
ve veřejném životě nezávisle na tom, zda 
se jedná o politickou, hospodářskou či 
sociální oblast.

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby intenzivně prosazovaly zlepšení 
postavení žen a dívek ve společnosti 
a zavazovaly tak třetí země k tomu, aby ve 
svých právních předpisech výslovně 
uváděly ustanovení ve prospěch práv žen, 
zajistily dodržování těchto práv 
a uplatňovaly politiky a mechanismy 
zohledňující rovnost žen a mužů, které 
umožní větší zapojení žen do rozhodování 
ve veřejném životě nezávisle na tom, zda 
se jedná o politickou, hospodářskou či 
sociální oblast;

Or. cs

Pozměňovací návrh 27
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby v rámci své 
programové činnosti poskytovala vhodnou 
ochranu a poradenství obětem násilí 
založeného na pohlaví a bojovala proti 
beztrestnosti pachatelů a zavazovala tak 
třetí země k účinným právním předpisům;

Or. cs

Pozměňovací návrh 28
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby 
dále povzbuzovaly třetí země při rozvoji 
praktických opatření na pomoc ženám, 
které se staly obětí násilí založeného na 
pohlaví, například center, kam se mohou 
uchýlit, a dostupného poradenství pro 
oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. důrazně podporuje začlenění poradců 
pro otázky rovnosti pohlaví nebo osob 
odpovědných za tuto oblast do delegací 
EU a do misí vysílaných v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 
a vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise, aby jim 
poskytla finanční zdroje a zajistila jim 
přiměřené prostředky a působnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité vnímat ženy 
a jejich situaci nejen jako zranitelnou část 
populace, ale také jako aktivní hráčky 
v rámci rozvojové politiky; vyzdvihuje 
v tomto ohledu, jak zásadní úlohu hrají 
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ženy v oblasti výživy a zajišťování 
potravin, neboť odpovídají za 80 % 
zemědělství v Africe, a to přestože téměř 
nemají přístup k vlastnictví půdy, již 
obdělávají; zdůrazňuje rovněž prokázané 
schopnosti žen při řešení problémů 
a konfliktů, a vyzývá proto Komisi a země 
AKP, aby posílily zastoupení žen 
v akčních a pracovních skupinách;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje význam boje proti všem 
formám násilí páchaného na ženách 
a dívkách, jako je obtěžování, znásilnění 
a sexuální zneužívání, nucená prostituce, 
sexuální otroctví, vykořisťování, vraždy 
žen, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, nucené sňatky, domácí násilí 
atd.; zdůrazňuje, že obrana práv žen, 
včetně jejich práv sexuálních 
a reprodukčních, a stejně tak ochrana 
a uznávání jejich lidské důstojnosti jsou 
nezbytné při předcházení násilí 
založenému na pohlaví a boji proti němu, 
při poskytování ochrany a vhodného 
poradenství obětem i při zajištění 
potrestání pachatelů; vyzývá Komisi, aby 
z boje proti beztrestnosti pachatelů tohoto 
druhu násilí učinila jednu z priorit své 
politiky rozvojové pomoci;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier



PE502.215v01-00 18/20 AM\923489CS.doc

CS

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. potvrzuje klíčovou úlohu žen 
v procesech přechodu k demokracii, 
budování a posilování státu, řešení 
konfliktů a v mírových a stabilizačních 
procesech; vyzývá Komisi, ESVČ a země 
AKT, aby prostřednictvím konkrétních 
a záměrných politik podporovaly větší 
zastoupení žen u jednacích stolů a na 
vedoucích pozicích v politické i 
v hospodářské sféře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. trvá na tom, že při dodržování 
výslovného zákazu donucování a nátlaku 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví vydaného na Mezinárodní 
konferenci OSN o populaci a rozvoji 
konané v Káhiře a s ohledem na právně 
závazné mezinárodní nástroje v oblasti 
lidských práv, na acquis communautaire 
EU a na politické kompetence Unie v této 
oblasti nesmí Unie poskytovat pomoc 
žádnému orgánu, organizaci nebo 
programu, který propaguje, podporuje 
nebo se účastní řízení jakékoliv činnosti, 
v souvislosti s nímž dochází k porušování 
lidských práv, jako jsou nucené potraty, 
nedobrovolná sterilizace žen a mužů, 
určování pohlaví plodu za účelem 
prenatálního výběru nebo usmrcení 
novorozenců, a to zejména stanoví-li tyto 
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činnosti své priority v reakci na 
psychologický, sociální, ekonomický nebo 
právní nátlak;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. žádá Komisi, aby uplatňovala 
ukazatele stanovené evropským akčním 
plánem pro rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen v rámci rozvojové 
spolupráce: 1) nejméně 80 % prostředků 
musí zahrnovat genderové ukazatele, 2) 
nejméně 75 % všech projektů a programů 
si musí rovnost žen a mužů klást za hlavní 
cíl (G–1) nebo za významný cíl (G–2), 3) 
nejméně 50 % orientačních víceletých 
programů musí stanovovat opatření 
týkající se rovnosti žen a mužů;   

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. žádá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu předložila zprávu o pokroku 
ohledně uplatňování evropského akčního 
plánu pro rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen v rámci rozvojové 
spolupráce;

Or. fr
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