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Pozměňovací návrh 1
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen ze dne 
18. prosince 1979 a na Úmluvu OSN 
o odstranění násilí páchaného na ženách ze 
dne 20. listopadu 1989,

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen ze dne 
18. prosince 1979 a na Úmluvu OSN 
o odstranění násilí páchaného na ženách ze 
dne 20. listopadu 1989 a na Opční 
protokol týkající se prodeje dětí, dětské 
prostituce a dětské pornografie ze dne 
25. května 2000,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Silvia Costa

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rezoluci OSN o mrzačení 
ženských pohlavních orgánů ze dne 
20. prosince 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na istanbulsko-marrákešský 
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proces a na ministerské závěry první 
a druhé evropsko-středomořské 
ministerské konference, které se 
uskutečnily v roce 2006 v Istanbulu a 
v roce 2009 v Marrákeši a jejichž tématem
bylo „posílení úlohy žen ve společnosti“, 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry regionálních 
dialogů na Středním východě a v severní 
Africe mezi občanskou společností, 
státními subjekty a vedoucími politickými 
představiteli, které se konaly v červnu 
a listopadu 2012 v Bejrútu a Ammánu 
v rámci regionálního projektu 
financovaného z prostředků EU „Podpora 
společného programu pro rovnost mezi 
ženami a muži prostřednictvím 
istanbulského procesu“,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na tzv. report card o mládeži, 
10. vydání zprávy UNICEF o pokroku pro 
děti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
7. dubna 2011 o používání sexuálního 
násilí v konfliktech v severní Africe a na 
Blízkém východě4,
__________________
4Přijaté texty, P7_TA(2011)0155.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe (Egypt, 
Libye, Tunisko, Maroko) se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
mladých žen, jež se od samého začátku 
účastnily demonstrací i voleb a staly se 
aktivními hlasy občanské společnosti, 
mimo jiné v sociálních médiích a na 
blozích, a byly tudíž a dosud jsou 
důležitými aktéry demokratických změn ve 
svých zemích;

A. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
mladých žen, jež se od samého začátku 
účastnily demonstrací i voleb a staly se 
aktivními hlasy občanské společnosti, 
mimo jiné v sociálních médiích a na 
blozích, a byly tudíž a dosud jsou 
důležitými aktéry demokratických změn ve 
svých zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe (Egypt, 
Libye, Tunisko, Maroko) se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
mladých žen, jež se od samého začátku 
účastnily demonstrací i voleb a staly se 
aktivními hlasy občanské společnosti, 
mimo jiné v sociálních médiích a na 
blozích, a byly tudíž a dosud jsou 
důležitými aktéry demokratických změn ve 
svých zemích;

A. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe (Egypt, 
Libye, Tunisko, Maroko) se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
dospívajících dívek a mladých žen, jež se 
od samého začátku účastnily demonstrací 
i voleb a staly se aktivními hlasy občanské 
společnosti, mimo jiné v sociálních 
médiích a na blozích, a byly tudíž a dosud 
jsou důležitými aktéry demokratických 
změn ve svých zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe (Egypt, 
Libye, Tunisko, Maroko) se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
mladých žen, jež se od samého začátku 
účastnily demonstrací i voleb a staly se 
aktivními hlasy občanské společnosti, 
mimo jiné v sociálních médiích a na 
blozích, a byly tudíž a dosud jsou 
důležitými aktéry demokratických změn ve 
svých zemích;

A. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe (Egypt, 
Libye, Tunisko, Maroko) se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
mladých žen, jež se od samého začátku 
účastnily demonstrací, veřejných 
a politických diskusí i voleb a staly se 
aktivními hlasy občanské společnosti, 
mimo jiné v sociálních médiích a na 
blozích, a byly tudíž a dosud jsou 
důležitými aktéry demokratických změn ve 
svých zemích;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Α. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe (Egypt, 
Libye, Tunisko, Maroko) se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
mladých žen, jež se od samého začátku 
účastnily demonstrací i voleb a staly se 
aktivními hlasy občanské společnosti, 
mimo jiné v sociálních médiích a na 
blozích, a byly tudíž a dosud jsou 
důležitými aktéry demokratických změn ve 
svých zemích;

Α. vzhledem k tomu, že do dění 
„arabského jara“ v severní Africe (Egypt, 
Libye, Tunisko, Maroko) se velmi 
intenzivně zapojilo mnoho žen, zejména 
mladých žen, jež se od samého začátku 
účastnily demonstrací i voleb a staly se 
aktivními hlasy občanské společnosti, 
mimo jiné v sociálních médiích a na 
blozích, a byly tudíž a dosud jsou 
důležitými aktéry demokratických změn 
a posilování rozvoje a soudržnosti ve 
svých zemích;

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že uvedené země 
procházejí demokratickou transformací 
a mění nebo upravují své ústavy, přičemž 
do tohoto procesu jsou soustavně a aktivně 
zapojeny poslankyně jejich parlamentů; 
vzhledem k tomu, že výsledek tohoto 
procesu určí fungování demokracie 
v příslušných zemích i základní práva 
a svobody a ovlivní postavení žen;

B. vzhledem k tomu, že uvedené země 
procházejí demokratickou transformací 
a mění nebo upravují své ústavy, přičemž 
do tohoto procesu jsou ženy, ať už jsou to 
poslankyně jejich parlamentů, volené 
funkcionářky nebo představitelky 
občanské společnosti, soustavně a aktivně 
zapojeny; vzhledem k tomu, že výsledek 
tohoto procesu určí fungování demokracie 
v příslušných zemích i základní práva 
a svobody a ovlivní postavení žen;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že uvedené země 
procházejí demokratickou transformací 
a mění nebo upravují své ústavy, přičemž 
do tohoto procesu jsou soustavně a aktivně 
zapojeny poslankyně jejich parlamentů; 
vzhledem k tomu, že výsledek tohoto 
procesu určí fungování demokracie 
v příslušných zemích i základní práva 
a svobody a ovlivní postavení žen;

B. vzhledem k tomu, že uvedené země
procházejí politickou transformací a mění 
nebo upravují své ústavy, přičemž do 
tohoto procesu jsou soustavně a aktivně 
zapojeny poslankyně jejich parlamentů; 
vzhledem k tomu, že výsledek tohoto 
procesu určí fungování demokracie 
v příslušných zemích i základní práva 
a svobody a ovlivní postavení žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že role, kterou ženy 
sehrávají v revolucích, není odlišná od 
role, jež se od nich žádá v době přechodu 
k demokracii a přestavby státu; vzhledem 
k tomu, že úspěch těchto procesů je zcela 
podmíněn plným zapojením žen do všech 
úrovní rozhodování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v uplynulých 
desetiletích v těchto zemích, byť 
nerovnoměrně, rostl počet žen 
s vysokoškolským vzděláním a sílilo 
zastoupení žen v organizacích občanské 
společnosti, v podnicích a institucích, a to 
i přesto, že možnost účinného provádění 
práv byla v diktátorských 
a paternalistických režimech omezená 
a zapojení žen podléhalo různým 
omezením;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou některé základní 
otázky týkající se postavení žen a mužů, 
například práva žen jako součást lidských 
práv, stejná práva a soulad ústavy 
s mezinárodními úmluvami;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou některé základní 

E. vzhledem k tomu, že některé základní 
otázky týkající se postavení žen a mužů, 
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otázky týkající se postavení žen a mužů, 
například práva žen jako součást lidských 
práv, stejná práva a soulad ústavy 
s mezinárodními úmluvami;

například práva žen jako součást lidských 
práv, stejná práva a soulad ústavy 
s mezinárodními úmluvami jsou buď 
středobodem diskusí o ústavě, nebo jsou 
ignorovány, jako je tomu v Egyptě;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou některé základní 
otázky týkající se postavení žen a mužů, 
například práva žen jako součást lidských 
práv, stejná práva a soulad ústavy 
s mezinárodními úmluvami;

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou některé základní 
otázky týkající se postavení žen a mužů, 
například práva dívek a žen jako 
univerzální lidská práva, stejná práva 
a soulad ústavy s mezinárodními 
úmluvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou některé základní 
otázky týkající se postavení žen a mužů,
například práva žen jako součást lidských 
práv, stejná práva a soulad ústavy 
s mezinárodními úmluvami;

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou některé základní 
otázky týkající se postavení žen a mužů, 
například práva dívek a žen jako nedílná 
součást lidských práv, stejná práva a soulad 
ústavy s mezinárodními úmluvami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou některé základní
otázky týkající se postavení žen a mužů, 
například práva žen jako součást lidských 
práv, stejná práva a soulad ústavy 
s mezinárodními úmluvami;

E. vzhledem k tomu, že středobodem 
diskusí o ústavě jsou otázky týkající se 
rovnoprávnosti žen a mužů, stejná práva 
bez diskriminace na základě pohlaví
a soulad ústavy s mezinárodními 
úmluvami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že míra zastoupení 
žen v politice se v jednotlivých zemích liší, 
ale ve srovnání s jejich značným zapojením 
do protestních hnutí a s vysokou účastí ve 
volbách je neuspokojivá, a to zejména co 
se týče jejich zastoupení na úrovni 
výkonné moci;

F. vzhledem k tomu, že míra zastoupení 
žen v politice se v jednotlivých zemích liší, 
ale ve srovnání s jejich značným zapojením 
do protestních hnutí a s vysokou účastí ve 
volbách je neuspokojivá, neboť je 
nepřiměřeně nízká, a to zejména co se 
týče jejich zastoupení na úrovni výkonné 
moci;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že míra zastoupení 
žen v politice se v jednotlivých zemích liší, 
ale ve srovnání s jejich značným zapojením 
do protestních hnutí a s vysokou účastí ve
volbách je neuspokojivá, a to zejména co 
se týče jejich zastoupení na úrovni 
výkonné moci;

F. vzhledem k tomu, že míra zastoupení 
žen v politice a v rozhodovacích funkcích 
ve všech sektorech se v jednotlivých 
zemích liší, ale ve srovnání s jejich 
značným zapojením do protestních hnutí 
a s vysokou účastí v následně pořádaných
volbách, a také ve srovnání se zvyšujícím 
se počtem vědkyň, je procentuálně 
neuspokojivá;

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že je třeba, aby nová 
evropská politika sousedství kladla větší 
důraz na rovnost žen a mužů a na podporu 
občanské společnosti;

G. vzhledem k tomu, že je třeba, aby nová 
evropská politika sousedství kladla větší 
důraz na rovnost žen a mužů, posilování 
pravomocí žen a na podporu občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že zvláštní podpora 
EU vyčleněná pro tento region na otázky 
týkající se rovnosti žen a mužů dosahuje 
výše 92 milionů EUR, z nichž bylo 
77 milionů použito na dvoustranné úrovni 
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a 15 milionů na regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že v rámci 
dvoustranných programů EU má být ten 
nejpodstatnější realizován v Maroku 
s rozpočtem ve výši 45 milionů EUR na 
podporu rovnosti mezi muži a ženami 
a projekt v Egyptě s rozpočtem ve výši 
4 milionů EUR má být realizován 
organizací UN Women, zatímco 
v Tunisku a Libyi provádí organizace 
UN Women dvoustranné programy 
určené ženám týkající se přípravy voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních 
příčin dramatických změn v severní Africe 
byla spolu s touhou po právech 
a demokracii sociálně–ekonomická situace 
v tomto regionu, zejména vysoká míra 
nezaměstnanosti mladých;

H. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních 
příčin dramatických změn v severní Africe 
byla spolu s touhou po právech 
a demokracii sociálně–ekonomická situace 
v tomto regionu, zejména vysoká míra 
nezaměstnanosti mladých a žen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Η

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Η. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních 
příčin dramatických změn v severní Africe
byla spolu s touhou po právech 
a demokracii sociálně–ekonomická situace 
v tomto regionu, zejména vysoká míra 
nezaměstnanosti mladých;

Η. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních 
příčin dramatických změn v tomto regionu
byla spolu s touhou po právech, důstojnosti
a spravedlnosti sociálně–ekonomická 
situace, zejména vysoká míra 
nezaměstnanosti mladých, chudoba 
a marginalizace žen, které jsou 
zranitelnou skupinou obyvatelstva;

Or. el

Pozměňovací návrh 27
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách mnoho sexuálního 
násilí včetně znásilnění a zkoušek 
panenství, které mimo jiné bezpečnostní 
síly používaly jako prostředek politického 
nátlaku na ženy; vzhledem k tomu, že 
extrémistická hnutí se stále větší měrou 
uchylují k zastrašování na základě pohlaví;

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách mnoho sexuálního 
násilí včetně znásilnění a zkoušek 
panenství používaných jako prostředek 
politického nátlaku na ženy, mimo jiné 
i bezpečnostními silami, a veřejného 
sexuálního obtěžování; vzhledem k tomu, 
že extrémistická hnutí se stále větší měrou 
uchylují k zastrašování na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách mnoho sexuálního 
násilí včetně znásilnění a zkoušek 
panenství, které mimo jiné bezpečnostní 
síly používaly jako prostředek politického 
nátlaku na ženy; vzhledem k tomu, že 
extrémistická hnutí se stále větší měrou 
uchylují k zastrašování na základě pohlaví;

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na dívkách a ženách mnoho 
sexuálního násilí včetně znásilnění 
a zkoušek panenství používaných jako 
prostředek politického nátlaku na ženy, 
mimo jiné i bezpečnostními silami; 
vzhledem k tomu, že extrémistická hnutí se 
stále větší měrou uchylují k zastrašování na 
základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách mnoho sexuálního 
násilí včetně znásilnění a zkoušek 
panenství, které mimo jiné bezpečnostní 
síly používaly jako prostředek politického 
nátlaku na ženy; vzhledem k tomu, že 
extrémistická hnutí se stále větší měrou 
uchylují k zastrašování na základě pohlaví;

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách mnoho sexuálního 
násilí včetně znásilnění a zkoušek 
panenství používaných jako prostředek 
politického nátlaku na ženy, mimo jiné 
i bezpečnostními silami; vzhledem k tomu, 
že extrémistická hnutí se stále větší měrou 
uchylují k zastrašování na základě pohlaví; 
a vzhledem k tomu, že průzkumy ukazují, 
že více než 80 % egyptských žen má 
zkušenost se sexuálním obtěžováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách mnoho sexuálního 
násilí včetně znásilnění a zkoušek 
panenství, které mimo jiné bezpečnostní 
síly používaly jako prostředek politického 
nátlaku na ženy; vzhledem k tomu, že 
extrémistická hnutí se stále větší měrou 
uchylují k zastrašování na základě pohlaví;

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno mnoho zločinů proti lidskosti ve 
formě sexuálního násilí na ženách včetně 
(skupinových) znásilnění vojáky a dalšími 
bojovníky a vynucených zkoušek 
panenství, které byly prováděny 
a fotograficky dokumentovány za 
přítomnosti mužských vojáků, 
používaných jako prostředek zastrašování 
a ponižování žen a politického nátlaku na 
ženy, mimo jiné i bezpečnostními silami; 
vzhledem k tomu, že extrémistická hnutí se 
stále větší měrou uchylují k zastrašování na 
základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách mnoho sexuálního 
násilí včetně znásilnění a zkoušek 
panenství, které mimo jiné bezpečnostní 
síly používaly jako prostředek politického 
nátlaku na ženy; vzhledem k tomu, že 
extrémistická hnutí se stále větší měrou 
uchylují k zastrašování na základě pohlaví;

I. vzhledem k tomu, že v průběhu povstání 
i po jejich skončení bylo v celém regionu 
spácháno na ženách a dívkách mnoho 
sexuálního násilí včetně znásilnění 
a zkoušek panenství používaných jako 
prostředek politického nátlaku na ženy, 
mimo jiné i bezpečnostními silami; 
vzhledem k tomu, že extrémistická hnutí se 
stále větší měrou uchylují k zastrašování na 
základě pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že mrzačení 
ženských pohlavních orgánů představuje 
nepřípustný tradiční zvyk, který nemůže 
být považován za součást náboženství 
a navzdory tomu, že tyto praktiky byly 
v roce 2007 kvalifikovány jako trestný čin, 
postihuje mrzačení ženských pohlavních 
orgánů stále 90 % egyptských žen a je 
často prováděno zdravotnickými 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že kvůli nestabilitě 
v některých částech regionu je situace 
migrujících žen a dětí ještě kritičtější;

J. vzhledem k tomu, že kvůli nestabilitě 
v některých částech regionu a hospodářské 
krizi je situace migrujících žen a dětí ještě 
kritičtější;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v transformujících 
se zemích a v oblastech, v nichž jsou 
civilisté vystaveni konfliktům nebo v nichž 
se nachází velké množství uprchlíků či 
vnitřně vysídlených osob, zejména v Libyi,
se rostoucí měrou zvyšuje riziko 
obchodování s lidmi;

K. vzhledem k tomu, že v transformujících 
se zemích a v oblastech, v nichž jsou 
civilisté vystaveni konfliktům nebo v nichž 
se nachází velké množství uprchlíků či 
vnitřně vysídlených osob, se rostoucí 
měrou zvyšuje riziko obchodování s lidmi;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že zásadním tématem 
ústavních diskusí, například v Tunisku, je 
otázka, zda by ústava měla islám definovat 
jako národní nebo státní náboženství;

L. vzhledem k tomu, že zásadním tématem
ústavních diskusí je otázka, zda by ústava 
měla islám definovat jako národní nebo 
státní náboženství;

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že zásadním tématem 
ústavních diskusí, například v Tunisku, je 
otázka, zda by ústava měla islám definovat 
jako národní nebo státní náboženství;

L. vzhledem k tomu, že se obzvláště 
znepokojivý vývoj týká náboženství, a sice
zda by ho ústava měla definovat jako 
„národní“ nebo „státní“, či nikoli, což by 
mohlo ovlivnit způsob, jakým jsou 
budována a nahlížena občanská práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že zásadním tématem 
ústavních diskusí, například v Tunisku, je 
otázka, zda by ústava měla islám definovat 
jako národní nebo státní náboženství;

L. vzhledem k tomu, že zásadním tématem 
ústavních diskusí, například v Tunisku 
a Egyptě, je otázka, zda by ústava měla 
islám definovat jako národní nebo státní 
náboženství;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že v prosinci 2012 
se v referendu o egyptské ústavě 
nepodařilo zajistit potřebnou míru 
občanské účasti nebo celospolečenský 
konsensus, čehož výsledkem bylo, že 
některé otázky zůstaly otevřené a že 
existuje stále určitá volnost výkladu 
zásadních ústavních otázek, včetně práv 
žen; 

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že parlamentní 
rozměr Unie pro Středomoří je pro 
zákonodárce jedním z nejvhodnějších 
prostředků k výměně názorů o těchto 
otázkách;

M. vzhledem k tomu, že parlamentní 
rozměr Unie pro Středomoří a istanbulsko-
marrákešský proces jsou pro zákonodárce 
jedněmi z nejvhodnějších prostředků 
k výměně názorů o těchto otázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že parlamentní 
rozměr Unie pro Středomoří je pro 
zákonodárce jedním z nejvhodnějších 
prostředků k výměně názorů o těchto 
otázkách;

M. vzhledem k tomu, že parlamentní 
rozměr Unie pro Středomoří je pro 
zákonodárce jedním z nejvhodnějších 
prostředků k výměně názorů o těchto 
otázkách a že součástí Parlamentního 
shromáždění Unie pro Středomoří je 
výbor pro práva žen, který je třeba náležitě 
využívat;

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a násilí vůči ženám a aby 
veškeré stávající zákony, které diskriminují 
ženy mimo jiné v oblasti manželství, 
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rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

rozvodu, péče o děti, rodičovských práv, 
národnosti, dědictví a právní způsobilosti, 
uvedly do souladu s mezinárodními 
a regionálními nástroji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů, aby výslovně stanovily zákaz 
všech forem diskriminace žen a aby 
veškeré stávající zákony, které diskriminují 
ženy mimo jiné v oblasti manželství, 
rozvodu, péče o děti, rodičovských práv, 
národnosti, dědictví a právní způsobilosti, 
uvedly do souladu s mezinárodními 
a regionálními nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů, jako je tomu v Maroku,
a zákaz všech forem diskriminace žen 
a aby veškeré stávající zákony, které 
diskriminují ženy mimo jiné v oblasti 
manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
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s mezinárodními a regionálními nástroji; a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace dívek a žen a aby veškeré 
stávající zákony, které diskriminují ženy 
mimo jiné v oblasti manželství, rozvodu, 
péče o děti, rodičovských práv, národnosti, 
dědictví, právní způsobilosti a vyplácení 
mezd, uvedly do souladu s mezinárodními 
a regionálními nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;
vyzývá rovněž tyto orgány, aby ratifikovaly 
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mezinárodní úmluvy o lidských právech 
a o různých druzích diskriminace;

Or. el

Pozměňovací návrh 46
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, zdraví, reprodukčních 
práv, národnosti, dědictví a právní 
způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách nevratně zakotvily zásadu 
rovnosti žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen, možnost pozitivní 
diskriminace a upevnění politických, 
hospodářských a sociálních práv žen
a aby veškeré stávající zákony, které 
diskriminují ženy mimo jiné v oblasti 
manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví,
právní způsobilosti a vyplácení mezd, 
uvedly do souladu s mezinárodními 
a regionálními nástroji; a aby upevnily 
existenci domácích mechanismů na 
ochranu ženských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen a aby veškeré stávající 
zákony, které diskriminují ženy mimo jiné 
v oblasti manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví 
a právní způsobilosti, uvedly do souladu 

1. vyzývá orgány dotčených zemí, aby ve 
svých ústavách zakotvily zásadu rovnosti 
žen a mužů a zákaz všech forem 
diskriminace žen, a vyzývá zákonodárce 
v těchto zemích, aby upravili veškeré 
stávající zákony a začlenili zásadu 
rovnosti do každého projektu nebo 
legislativního návrhu, který by mohl vést 
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s mezinárodními a regionálními nástroji; k diskriminaci žen, mimo jiné v oblasti 
manželství, rozvodu, péče o děti, 
rodičovských práv, národnosti, dědictví, 
právní způsobilosti atd., v souladu 
s mezinárodními a regionálními nástroji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že probíhající proces 
transformace v severní Africe vyústí 
v demokratické politické systémy 
a společnosti pouze tehdy, bude-li 
dosaženo rovnosti žen a mužů včetně 
svobodného výběru způsobu života;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá orgány jednotlivých zemí, aby 
v trestních zákonících a systému 
sociálního zabezpečení zaručily rovnost 
mezi ženami a muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Antonyia Parvanova
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje skutečnost, že rovná účast
žen a mužů na všech oblastech života je 
klíčovým prvkem demokracie a že účast 
žen na vládnutí představuje nezbytnou 
podmínku pro společenský a hospodářský 
pokrok, sociální soudržnost a nestrannou 
demokratickou vládu; dále naléhavě 
vyzývá všechny země, aby ve svých 
programech na podporu demokracie 
jednoznačně upřednostnily rovnost žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá státní orgány severoafrických 
zemí, aby provedly v plném rozsahu 
Úmluvu o odstranění všech forem 
diskriminace žen, protokoly k této úmluvě 
a všechny mezinárodní úmluvy o lidských 
právech, a tudíž se vzdaly všech svých 
výhrad ke zmíněné úmluvě; žádá je také, 
aby spolupracovaly s mechanismy OSN na 
ochranu práv žen;

2. vyzývá státní orgány severoafrických 
zemí, aby provedly v plném rozsahu 
Úmluvu o odstranění všech forem 
diskriminace žen, protokoly k této úmluvě 
a všechny mezinárodní úmluvy o lidských 
právech, a tudíž se vzdaly všech svých 
výhrad ke zmíněné úmluvě; žádá je také, 
aby spolupracovaly s mechanismy OSN na 
ochranu práv dívek a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Nicole Kiil-Nielsen



AM\923957CS.doc 27/79 PE504.009v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Evropskou službu pro vnější 
činnost, aby prohloubila dialog 
s arabskými regionálními institucemi 
s cílem zajistit, aby v celém regionu hrály 
vedoucí úlohu, pokud jde o zohlednění 
práv žen a související politiky, 
prostřednictvím realizace akčního plánu 
útvaru pro problematiku žen v rámci Ligy 
arabských států; a prostřednictvím 
výrazné podpory mandátu nového 
oddělení pro rodinné záležitosti 
Organizace islámské spolupráce, jehož 
vytvoření má být ratifikováno na 
nadcházejícím summitu Organizace 
islámské spolupráce v Egyptě v únoru 
2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá orgány jednotlivých zemí 
v severní Africe, aby zcela provedly akční 
program Mezinárodní konference 
o populaci a rozvoji a žádá je, aby 
spolupracovaly s Populačním fondem 
OSN s cílem podpořit pohlavní 
a reprodukční zdraví a práva 
prostřednictvím provedení programu OSN 
pro rozvoj a populaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná otevřenou diskusi islámských
vzdělankyň usilující o výklad 
náboženských textů z hlediska práv žen 
a rovnosti žen a mužů;

3. připomíná otevřenou diskusi 
muslimských vzdělankyň usilující o výklad 
náboženských textů z hlediska práv žen 
a rovnosti žen a mužů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná otevřenou diskusi 
islámských vzdělankyň usilující o výklad 
náboženských textů z hlediska práv žen 
a rovnosti žen a mužů;

3. vyzývá islámské vzdělance, aby svůj 
výklad náboženských textů obohatili 
o práva žen a hledisko rovnosti žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že je důležité zajistit 
svobodu projevu a náboženství a pluralitu 
a to i prostřednictvím propagace 
vzájemného respektu a dialogu mezi 
jednotlivými náboženstvími, zejména mezi 
ženami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vybízí tyto státy, aby se zapojily do 
všeobecné, široké a dobrovolné diskuse se 
všemi zúčastněnými stranami, tj. mimo 
jiné s občanskou společností, sociálními 
partnery, místními ženskými 
organizacemi, místními orgány 
a náboženskými vůdci, a dbaly o to, aby 
práva žen a zásady rovnosti mezi muži 
a ženami byly chráněny a zaručeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že žádné monoteistické 
náboženství neobhajuje ani nemůže být 
použito k ospravedlnění násilí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího násilí,
sexuálního násilí a sexuálního obtěžování; 
vítá nedávnou kampaň proti domácímu 
násilí, kterou zahájil tuniský ministr pro 
ženy a rodinné záležitosti;

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího a sexuálního 
násilí a sexuálního obtěžování, mrzačení 
ženských pohlavních orgánů a nucených 
sňatků, a to zejména v případě nezletilých 
dívek; vítá nedávnou kampaň proti 
domácímu násilí, kterou zahájil tuniský 
ministr pro ženy a rodinné záležitosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího násilí, 
sexuálního násilí a sexuálního obtěžování; 
vítá nedávnou kampaň proti domácímu 
násilí, kterou zahájil tuniský ministr pro 
ženy a rodinné záležitosti;

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího a sexuálního 
násilí, nepřípustných tradičních zvyklostí
a sexuálního obtěžování; vítá nedávnou 
kampaň proti domácímu násilí, kterou 
zahájil tuniský ministr pro ženy a rodinné 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího násilí,
sexuálního násilí a sexuálního obtěžování; 
vítá nedávnou kampaň proti domácímu 
násilí, kterou zahájil tuniský ministr pro 
ženy a rodinné záležitosti;

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího a sexuálního 
násilí, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů a sexuálního obtěžování; vítá 
nedávnou kampaň proti domácímu násilí, 
kterou zahájil tuniský ministr pro ženy 
a rodinné záležitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího násilí,
sexuálního násilí a sexuálního obtěžování; 
vítá nedávnou kampaň proti domácímu 
násilí, kterou zahájil tuniský ministr pro 
ženy a rodinné záležitosti;

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího a sexuálního 
násilí a sexuálního obtěžování; vítá 
nedávnou kampaň proti domácímu násilí, 
kterou zahájil tuniský ministr pro ženy 
a rodinné záležitosti, a trvalé odhodlání 
Maroka v této záležitosti, které v roce 
2012 uspořádalo desátou celostátní 
kampaň boje proti násilí vůči ženám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího násilí,
sexuálního násilí a sexuálního obtěžování; 
vítá nedávnou kampaň proti domácímu 
násilí, kterou zahájil tuniský ministr pro 
ženy a rodinné záležitosti;

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující a sankcionující veškeré formy 
násilí páchaného na ženách včetně 
domácího a sexuálního násilí a sexuálního 
obtěžování; vítá nedávnou kampaň proti 
domácímu násilí, kterou zahájil tuniský 
ministr pro ženy a rodinné záležitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího násilí,
sexuálního násilí a sexuálního obtěžování; 
vítá nedávnou kampaň proti domácímu 
násilí, kterou zahájil tuniský ministr pro 
ženy a rodinné záležitosti;

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, domácího 
a sexuálního násilí a sexuálního 
obtěžování; vítá nedávnou kampaň proti 
domácímu násilí, kterou zahájil tuniský 
ministr pro ženy a rodinné záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 

4. vyzývá severoafrické země, aby přijaly 
právní předpisy a konkrétní opatření 
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zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího násilí,
sexuálního násilí a sexuálního obtěžování; 
vítá nedávnou kampaň proti domácímu 
násilí, kterou zahájil tuniský ministr pro 
ženy a rodinné záležitosti;

zakazující veškeré formy násilí páchaného 
na ženách včetně domácího a sexuálního 
násilí a sexuálního obtěžování; zdůrazňuje, 
že je důležité chránit oběti a poskytovat 
jim zvláštní služby; vítá nedávnou kampaň 
proti domácímu násilí, kterou zahájil 
tuniský ministr pro ženy a rodinné 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná dvojnásobnou diskriminaci, 
které čelí lesbické ženy, a vyzývá orgány 
jednotlivých zemí severní Afriky, aby 
zrušily trestnost homosexuality a zajistily, 
aby ženy nebyly diskriminovány na 
základě své sexuální orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a ženám 
plný přístup k právní ochraně; připomíná 
také, že všichni, kdo jsou součástí systému 
soudnictví, by měli projít náležitým 
školením o platných právních předpisech 

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a všem
ženám plný přístup k právní ochraně;
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a o chování k obětem těchto zločinů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a ženám 
plný přístup k právní ochraně; připomíná 
také, že všichni, kdo jsou součástí systému 
soudnictví, by měli projít náležitým 
školením o platných právních předpisech a 
o chování k obětem těchto zločinů;

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a všem 
ženám a dětem plný přístup k právní 
ochraně; připomíná také, že všichni, kdo 
jsou součástí systému soudnictví, by měli 
projít náležitým školením o platných 
právních předpisech a o chování k obětem
těchto zločinů;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a ženám 
plný přístup k právní ochraně; připomíná 
také, že všichni, kdo jsou součástí systému 
soudnictví, by měli projít náležitým 
školením o platných právních předpisech a 
o chování k obětem těchto zločinů;

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a přísné trestání těchto zločinů 
a všem ženám plný přístup k právní 
ochraně; připomíná také, že všichni, kdo 
jsou součástí systému soudnictví, by měli 
projít náležitým školením o rovnosti žen 
a mužů, platných právních předpisech a 
o chování k obětem těchto zločinů;
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Pozměňovací návrh 72
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a ženám 
plný přístup k právní ochraně; připomíná 
také, že všichni, kdo jsou součástí systému 
soudnictví, by měli projít náležitým 
školením o platných právních předpisech a 
o chování k obětem těchto zločinů;

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a všem 
ženám plný přístup k právní ochraně bez 
diskriminace na základě náboženství nebo 
etnického původu; připomíná také, že 
všichni, kdo jsou součástí systému 
soudnictví, by měli projít náležitým 
školením o platných právních předpisech a 
o chování k obětem těchto zločinů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a ženám 
plný přístup k právní ochraně; připomíná 
také, že všichni, kdo jsou součástí systému 
soudnictví, by měli projít náležitým 
školením o platných právních předpisech 
a o chování k obětem těchto zločinů;

5. zdůrazňuje, že beztrestnost veškerého 
násilí páchaného na ženách je důležité 
potírat tím, že se zajistí účinné vyšetřování, 
stíhání a trestání těchto zločinů a všem
ženám plný přístup k právní ochraně; 
připomíná také, že pokud má soudní 
systém řádně fungovat, příslušníci 
právnických profesí by měli projít 
náležitým školením o platných právních 
předpisech a o chování k obětem těchto 
zločinů;
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Pozměňovací návrh 74
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá vlády jednotlivých zemí, aby 
zajistily dostatečnou odbornou přípravu 
týkající se těchto částí soudnictví, jejímž 
cílem bude náležitě se připravit na řešení 
zločinů sexuálního násilí a na jednání 
s jeho oběťmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. odsuzuje sexuální násilí páchané před 
povstáními, v jejich průběhu i po jejich 
skončení a pokračující využívání tohoto 
násilí jako formy politického nátlaku 
a zdůrazňuje, že pokud není možné na 
vnitrostátní úrovni přijmout žádná soudní 
opatření, mohl by zasáhnout Mezinárodní 
trestní soud;

6. odsuzuje všechny formy násilí, zejména
sexuální násilí páchané před povstáními, 
v jejich průběhu i po jejich skončení 
a pokračující využívání tohoto násilí jako 
formy politického nátlaku a zdůrazňuje, že 
pokud není možné na vnitrostátní úrovni 
přijmout žádná soudní opatření, mohl by 
zasáhnout Mezinárodní trestní soud;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. odsuzuje sexuální násilí páchané před 
povstáními, v jejich průběhu i po jejich 
skončení a pokračující využívání tohoto 
násilí jako formy politického nátlaku
a zdůrazňuje, že pokud není možné na 
vnitrostátní úrovni přijmout žádná soudní 
opatření, mohl by zasáhnout Mezinárodní 
trestní soud;

6. odsuzuje sexuální násilí páchané před 
povstáními, v jejich průběhu i po jejich 
skončení, které představuje zločiny proti 
lidskosti, a pokračující využívání tohoto 
násilí k utlačování, zastrašování 
a ponižování žen a zdůrazňuje, že pokud 
není možné na vnitrostátní úrovni přijmout 
žádná soudní opatření, mohl by zasáhnout 
Mezinárodní trestní soud;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. odsuzuje sexuální násilí páchané před 
povstáními, v jejich průběhu i po jejich 
skončení a pokračující využívání tohoto 
násilí jako formy politického nátlaku 
a zdůrazňuje, že pokud není možné na 
vnitrostátní úrovni přijmout žádná soudní 
opatření, mohl by zasáhnout Mezinárodní 
trestní soud;

6. odsuzuje sexuální násilí páchané před 
povstáními, v jejich průběhu i po jejich 
skončení a pokračující využívání tohoto 
násilí jako formy politického nátlaku, 
vyzývá systémy soudnictví jednotlivých 
zemí, aby odpovídajícími prostředky 
potíraly tyto zločiny a zdůrazňuje, že 
pokud není možné na vnitrostátní úrovni 
přijmout žádná soudní opatření, mohl by 
zasáhnout Mezinárodní trestní soud;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že v průběhu 
povstání i po jejich skončení byly ženy 
v severní Africe zranitelnější a vzrostlo 
nebezpečí, že se stanou oběťmi trestného 
činu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá severoafrické země, aby pro 
oběti sexuálního násilí v průběhu povstání 
i po jejich skončení vytvořily strategii, 
která obětem poskytne dostatečné 
odškodnění a ekonomickou, sociální 
a psychologickou podporu; vyzývá orgány 
v zemích severní Afriky, aby postavení 
pachatelů před soud bylo jejich prioritou;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam přechodného 
systému spravedlnosti, který zohledňuje 
otázku pohlaví, a význam specifické 
odborné přípravy pro pracovníky systému 
spravedlnosti a bezpečnostní síly týkající 
se této otázky; 
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Pozměňovací návrh 81
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá severoafrické země, aby učinily 
přítrž beztrestnosti pachatelů sexuálního 
násilí na mužích, ženách a dětech; vyzývá 
Evropskou unii, aby podpořila veškerou 
snahu skoncovat s beztrestností pachatelů 
sexuálního násilí v zemích severní Afriky;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. odsuzuje mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, které se zejména 
v některých oblastech Egypta stále 
praktikuje, a vyzývá orgány jednotlivých 
zemí, aby větší měrou podpořily realizaci 
jeho zákazu a Komisi, aby stanovila 
programy zaměřené na jeho vymýcení, 
a to i prostřednictvím zapojení nevládních 
organizací a zdravotní výuky;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Antigoni Papadopoulou
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. oceňuje státy, které v uplynulých 
desetiletích u dívek zvýšily zákonný věk 
pro vstup do manželství (Egypt na 16 let, 
Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 
let), a odsuzuje veškeré pokusy opět jej 
snížit, neboť předčasná manželství nejen 
poškozují práva dívek a negativně 
ovlivňují jejich zdraví a vzdělání, ale také 
brání mýcení chudoby;

7. oceňuje státy, které v uplynulých 
desetiletích u dívek zvýšily zákonný věk 
pro vstup do manželství (Egypt na 16 let, 
Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 
let), a odsuzuje veškeré pokusy opět jej 
snížit, neboť předčasná a často vynucená 
manželství nejen poškozují práva dívek 
a negativně ovlivňují jejich zdraví, 
psychiku a vzdělání, ale také brání mýcení 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. oceňuje státy, které v uplynulých 
desetiletích u dívek zvýšily zákonný věk 
pro vstup do manželství (Egypt na 16 let, 
Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 
let), a odsuzuje veškeré pokusy opět jej 
snížit, neboť předčasná manželství nejen 
poškozují práva dívek a negativně 
ovlivňují jejich zdraví a vzdělání, ale také 
brání mýcení chudoby;

7. oceňuje státy, které v uplynulých 
desetiletích u dívek zvýšily zákonný věk 
pro vstup do manželství (Egypt na 16 let, 
Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 
let), a odsuzuje veškeré pokusy opět jej 
snížit, nebo omezit dopad těchto reforem,
neboť předčasná manželství nejen 
poškozují práva dívek a negativně 
ovlivňují jejich zdraví a vzdělání, ale také 
brání mýcení chudoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. oceňuje státy, které v uplynulých 
desetiletích u dívek zvýšily zákonný věk 
pro vstup do manželství (Egypt na 16 let, 
Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 
let), a odsuzuje veškeré pokusy opět jej 
snížit, neboť předčasná manželství nejen 
poškozují práva dívek a negativně 
ovlivňují jejich zdraví a vzdělání, ale také 
brání mýcení chudoby;

7. oceňuje skutečnost, že stále více států 
v tomto regionu se v uplynulých 
desetiletích rozhodlo zvýšit u dívek 
zákonný věk pro vstup do manželství 
(Egypt na 16 let, Maroko na 18 let 
a Tunisko a Libye na 20 let), a odsuzuje 
veškeré pokusy opět jej snížit, neboť 
předčasná manželství nejen poškozují 
práva dívek a negativně ovlivňují jejich 
zdraví a vzdělání, ale také brání mýcení 
chudoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. oceňuje státy, které v uplynulých 
desetiletích u dívek zvýšily zákonný věk 
pro vstup do manželství (Egypt na 16 let, 
Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 
let), a odsuzuje veškeré pokusy opět jej 
snížit, neboť předčasná manželství nejen 
poškozují práva dívek a negativně 
ovlivňují jejich zdraví a vzdělání, ale také 
brání mýcení chudoby;

7. oceňuje státy, které v uplynulých 
desetiletích u dívek zvýšily zákonný věk 
pro vstup do manželství (Egypt na 16 let, 
Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 
let), a odsuzuje veškeré pokusy opět jej 
snížit, neboť předčasná manželství nejen 
poškozují práva dívek a negativně 
ovlivňují jejich zdraví a vzdělání, ale také 
brání mýcení chudoby, což negativně 
ovlivňuje hospodářský růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že kultura, tradice nebo 
náboženství nemohou ospravedlnit 
žádnou diskriminaci či násilí vůči ženám 
nebo dívkám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především pokud jde 
o zdraví matek, přístup k životně důležité 
lékařské péči a plánování rodiny;
upozorňuje orgány a partnery 
v jednotlivých zemích na závěry zprávy 
Populačního fondu OSN (UNFPA) pod 
názvem „Ano volbě, ne náhodě: 
plánování rodiny, lidská práva a rozvoj“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především pokud jde 
o pohlavní zdraví, zdraví matek 
a reprodukční zdraví;
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Pozměňovací návrh 90
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit
přístup žen a dívek ke zdravotním
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotní výuce
a sociálním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotní a sociální 
ochraně a zdravotním a sociálním 
službám, především v oblasti zdraví matek, 
pohlavního a reprodukčního zdraví a práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
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přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
zdraví matek, pohlavního a reprodukčního 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
zdraví matek a reprodukčního zdraví; 
zdůrazňuje, jak je pro boj s praktikami 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
důležité zvyšování povědomí, mobilizace 
společnosti, vzdělání a odborná příprava 
a zapojení vnitrostátních, regionálních 
a místních orgánů a občanské společnosti 
i vysokých představitelů náboženství 
a společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotní a sociální 
ochraně a zdravotním a sociálním 
službám, především v oblasti zdraví matek
a reprodukčního zdraví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 95
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, především v oblasti 
mateřství a reprodukční medicíny;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 
přístup žen a dívek ke zdravotním 
a sociálním službám, a znovu potvrzuje 
základní právo všech žen na přístup 
k systémům veřejné zdravotní péče, včetně 
primární péče a porodnické a 
gynekologické péče podle definic Světové 
zdravotnické organizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam konkrétních akcí 
zaměřených na informování žen o jejich 
právech a význam spolupráce s občanskou 
společností a státními subjekty při 
přípravě reforem a provádění 
antidiskriminačních právních předpisů;

Or. el

Pozměňovací návrh 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí účast žen na rozhodování 
na všech úrovních správy (od místní až po 
celostátní úroveň, od výkonné moci až po 
moc zákonodárnou);

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva a bojovat jako aktivní 
občanky za vybudování demokracie;
vyzývá proto k přijetí všech nezbytných 
opatření včetně zavedení kvót, která zajistí 
posílení tohoto hnutí a zásadní účast žen 
na rozhodování na všech úrovních správy 
(od místní až po celostátní úroveň, od 
výkonné moci až po moc zákonodárnou);

Or. el

Pozměňovací návrh 98
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí účast žen na rozhodování 
na všech úrovních správy (od místní až po 
celostátní úroveň, od výkonné moci až po 
moc zákonodárnou);

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí pokrok v rovnocenné 
účasti žen na rozhodování na všech 
úrovních správy (od místní až po celostátní
úroveň, od výkonné moci až po moc 
zákonodárnou);

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Antigoni Papadopoulou



AM\923957CS.doc 47/79 PE504.009v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí účast žen na rozhodování 
na všech úrovních správy (od místní až po 
celostátní úroveň, od výkonné moci až po 
moc zákonodárnou);

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva a požívat jich; nedávné 
události „arabského jara“ ukázaly, že 
ženy mohou hrát v revolučních událostech 
významnou roli; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně pozitivní 
diskriminace a zavedení kvót, která zajistí 
účast žen na rozhodování na všech 
úrovních správy (od místní až po celostátní 
úroveň, od výkonné moci až po moc 
zákonodárnou);

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí účast žen na rozhodování 
na všech úrovních správy (od místní až po 
celostátní úroveň, od výkonné moci až po 
moc zákonodárnou);

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření, která zajistí 
účast žen na rozhodování na všech 
úrovních správy (od místní až po celostátní 
úroveň, od výkonné moci až po moc 
zákonodárnou);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 101
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí účast žen na rozhodování 
na všech úrovních správy (od místní až po 
celostátní úroveň, od výkonné moci až po 
moc zákonodárnou);

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli uplatňovat
plná občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí účast žen na rozhodování 
na všech úrovních správy (od místní až po 
celostátní úroveň, od výkonné moci až po 
moc zákonodárnou);

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného života jakožto účastnic protestů, 
voliček, kandidátek a zvolených 
zastupitelek svědčí o jejich vůli získat plná 
občanská práva; vyzývá proto k přijetí 
všech nezbytných opatření včetně zavedení 
kvót, která zajistí účast žen na rozhodování 
na všech úrovních správy (od místní až po 
celostátní úroveň, od výkonné moci až po 
moc zákonodárnou);

9. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
veřejného a politického života jakožto 
účastnic protestů, voliček, kandidátek 
a zvolených zastupitelek svědčí o jejich 
vůli plně uplatňovat svá práva občanů; 
vyzývá proto k přijetí všech nezbytných 
opatření včetně zavedení kvót, která zajistí 
účast žen na rozhodování na všech 
úrovních správy (od místní až po celostátní 
úroveň, od výkonné moci až po moc 
zákonodárnou);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 103
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. považuje za nanejvýš důležité zvýšit 
počet žen, které se podílejí na navrhování 
právních předpisů ve vnitrostátních 
parlamentech, s cílem zaručit vyváženější 
legislativní postupy a skutečný 
demokratický proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že právní předpisy by mohly lépe provádět
práva žen a rovnost žen a mužů, pokud by 
byl zřízen ženský parlamentní klub nebo 
zvláštní parlamentní výbor, který by se 
zabýval touto otázkou a jenž by zajistil 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do činnosti parlamentů;

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že by bylo možné práva žen a rovnost žen 
a mužů a aktivní účast žen na politickém, 
hospodářském a společenském životě 
zlepšením jejich dovedností a potíráním 
diskriminace v právních předpisech lépe 
provést, pokud by byl zřízen ženský 
parlamentní klub nebo zvláštní parlamentní 
výbor, pokud už takový neexistuje, který 
by se zabýval touto otázkou a jenž by 
zajistil začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů do činnosti parlamentů;

Or. el

Pozměňovací návrh 105
Marina Yannakoudakis
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že právní předpisy by mohly lépe provádět
práva žen a rovnost žen a mužů, pokud by 
byl zřízen ženský parlamentní klub nebo
zvláštní parlamentní výbor, který by se 
zabýval touto otázkou a jenž by zajistil 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do činnosti parlamentů;

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že by bylo možné zásadu rovnosti
v právních předpisech lépe provést, pokud 
by byl zřízen zvláštní parlamentní výbor, 
který by se zabýval otázkou rovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že právní předpisy by mohly lépe provádět 
práva žen a rovnost žen a mužů, pokud by 
byl zřízen ženský parlamentní klub nebo 
zvláštní parlamentní výbor, který by se 
zabýval touto otázkou a jenž by zajistil 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do činnosti parlamentů;

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že by bylo možné práva žen a rovnost žen 
a mužů v právních předpisech lépe provést, 
pokud by byl zřízen ženský parlamentní 
klub nebo zvláštní parlamentní výbor, 
který by se zabýval touto otázkou a jenž by 
zajistil začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů do činnosti parlamentů; bude to 
výrazem účasti žen na lidových povstáních 
za demokracii v zemích severní Afriky;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že právní předpisy by mohly lépe provádět 
práva žen a rovnost žen a mužů, pokud by 
byl zřízen ženský parlamentní klub nebo 
zvláštní parlamentní výbor, který by se 
zabýval touto otázkou a jenž by zajistil 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do činnosti parlamentů;

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že by bylo možné práva žen a rovnost žen 
a mužů v právních předpisech lépe provést, 
pokud by byl zřízen ženský parlamentní 
klub nebo zvláštní parlamentní výbor pro 
rovnost žen a mužů, který by se zabýval 
touto otázkou a jenž by zajistil začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti 
parlamentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že právní předpisy by mohly lépe provádět
práva žen a rovnost žen a mužů, pokud by 
byl zřízen ženský parlamentní klub nebo 
zvláštní parlamentní výbor, který by se 
zabýval touto otázkou a jenž by zajistil 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do činnosti parlamentů;

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že by bylo možné práva žen a rovnost žen 
a mužů v právních předpisech lépe provést, 
pokud by byl zřízen parlamentní výbor, 
který by se zabýval otázkou rovnosti 
v rozhodovacím procesu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že právní předpisy by mohly lépe provádět

10. podporuje názor mnohých poslankyň, 
že by bylo možné práva žen v právních 
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práva žen a rovnost žen a mužů, pokud by 
byl zřízen ženský parlamentní klub nebo 
zvláštní parlamentní výbor, který by se 
zabýval touto otázkou a jenž by zajistil 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do činnosti parlamentů;

předpisech lépe prosadit a provést, pokud 
by byl zřízen ženský parlamentní klub 
nebo zvláštní parlamentní výbor, který by 
se zabýval touto otázkou a jenž by zajistil 
rovnost žen a mužů v parlamentech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. trvá na tom, že je třeba posílit 
zastoupení žen na všech úrovních 
rozhodování, zejména v různých 
institucích, v politických stranách, 
v odborech a ve veřejném sektoru (včetně 
soudnictví), a poukazuje na to, že ženy jsou 
v mnoha sektorech často zastoupeny 
odpovídajícím způsobem, ale částečně 
kvůli tzv. skleněnému stropu již méně ve 
vysokých pozicích;

11. trvá na tom, že je třeba posílit 
zastoupení žen na všech úrovních 
rozhodování, zejména v různých 
institucích, v politických stranách, 
v odborech a ve veřejném sektoru (včetně 
soudnictví), a poukazuje na to, že ženy jsou 
v mnoha sektorech často zastoupeny
odpovídajícím způsobem, ale částečně 
kvůli přetrvávající diskriminaci na 
základě pohlaví a genderovým 
stereotypům a tzv. jevu skleněného stropu 
již méně ve vysokých pozicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. trvá na tom, že je třeba posílit 
zastoupení žen na všech úrovních 
rozhodování, zejména v různých 
institucích, v politických stranách, 

11. trvá na tom, že stejně jako v Evropě je 
třeba posílit zastoupení žen na všech 
úrovních rozhodování, zejména v různých 
institucích, v politických stranách, 
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v odborech a ve veřejném sektoru (včetně 
soudnictví), a poukazuje na to, že ženy jsou 
v mnoha sektorech často zastoupeny 
odpovídajícím způsobem, ale částečně 
kvůli tzv. skleněnému stropu již méně ve 
vysokých pozicích;

v odborech a ve veřejném sektoru (včetně 
soudnictví), a poukazuje na to, že ženy jsou 
v mnoha sektorech často zastoupeny 
odpovídajícím způsobem, ale částečně 
kvůli tzv. skleněnému stropu již méně ve 
vysokých pozicích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje významnou úlohu 
vzdělávání a sdělovacích prostředků při 
prosazování změn v postojích v celé 
společnosti a při přijímání 
demokratických zásad týkajících se 
respektování lidské důstojnosti 
a sounáležitosti obou pohlaví;

Or. el

Pozměňovací návrh 113
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby stimulovala 
rozvoj programů pro vedoucí ženské 
představitelky, které významně ovlivňují 
veřejné mínění a pro čelní představitelky 
v odvětví obchodu a financí a dále 
podporovala existující programy; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je důležité, aby se více 
žen zapojilo do procesů mírových jednání, 
mediace, vnitřního usmíření a budování 
míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje význam vytváření 
a financování školení určených pro 
přípravu žen na vůdčí politické funkce, 
a všech dalších opatření, která by 
pomohla posílit postavení žen a zajistit, 
aby se mohly plně účastnit politického, 
hospodářského a společenského života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. oceňuje země, jako je Tunisko, které 12. oceňuje země, jako je Tunisko 
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zintenzivnily úsilí o vzdělávání dívek; 
znovu nicméně zdůrazňuje, že ženám 
a dívkám je nutné poskytnout lepší přístup 
ke vzdělání a zejména k vysokoškolskému 
vzdělání; upozorňuje na to, že vymýcení 
negramotnosti žen (například v Maroku)
vyžaduje ještě určité úsilí a že je nutné 
položit důraz na odbornou přípravu včetně 
kurzů, jež podpoří počítačovou gramotnost 
žen;

nebo Maroko, které zintenzivnily úsilí 
o vzdělávání dívek; znovu nicméně 
zdůrazňuje, že ženám a dívkám je nutné 
poskytnout lepší přístup ke vzdělání 
a zejména k vysokoškolskému vzdělání; 
upozorňuje na to, že vymýcení 
negramotnosti žen vyžaduje ještě určité 
úsilí a že je nutné položit důraz na 
odbornou přípravu včetně kurzů, jež 
podpoří počítačovou gramotnost žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. oceňuje země, jako je Tunisko, které 
zintenzivnily úsilí o vzdělávání dívek; 
znovu nicméně zdůrazňuje, že ženám 
a dívkám je nutné poskytnout lepší přístup 
ke vzdělání a zejména k vysokoškolskému 
vzdělání; upozorňuje na to, že vymýcení 
negramotnosti žen (například v Maroku) 
vyžaduje ještě určité úsilí a že je nutné 
položit důraz na odbornou přípravu včetně 
kurzů, jež podpoří počítačovou gramotnost 
žen;

12. oceňuje země, jako je Tunisko, které 
zintenzívnily úsilí o vzdělávání dívek; 
znovu nicméně zdůrazňuje, že ženám 
a dívkám je nutné poskytnout lepší přístup 
ke vzdělání a zejména k vysokoškolskému 
vzdělání a doučování; upozorňuje na to, že 
vymýcení negramotnosti žen (například 
v Maroku) vyžaduje ještě určité úsilí a že 
je nutné položit důraz na odbornou 
přípravu včetně kurzů, jež podpoří 
počítačovou gramotnost žen; doporučuje, 
aby byla otázka rovnosti žen a mužů 
začleněna do učebních osnov;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že při procesu vytváření 
nových politik v oblasti zdraví by mělo být 
zdraví dívek a žen prioritní, zejména 
pokud jde o podporu a zohlednění 
pohlavního a reprodukčního zdraví a práv 
dívek a žen; 

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že by pro vlády 
a parlamenty zemí v severní Africe mělo 
být prioritou zajistit, aby měly dívky 
přístup ke střednímu a vyššímu vzdělání 
a také kvalitu tohoto vzdělání, protože to 
je způsob, jak zaručit rozvoj, hospodářský 
růst a stabilitu demokracie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. volá po politikách, které by 
zohledňovaly specifickou situaci 
nejzranitelnějších skupin žen, jako jsou 
dívky, ženy se zdravotním postižením, 
migrantky, příslušnice etnických menšin, 
lesbické a transsexuální ženy;
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Or. es

Pozměňovací návrh 121
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
mnohem větší úsilí k zajištění ekonomické 
nezávislosti žen a na podporu jejich 
zapojení do hospodářské činnosti, a to i 
v zemědělství; domnívá se, že by měla být 
podporována výměna osvědčených postupů 
mezi podnikateli, odbory a občanskou 
společností na regionální úrovni s cílem 
podpořit zejména ženy, jež jsou ve 
venkovských a chudinských městských 
oblastech nejzranitelnější;

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
mnohem větší úsilí k zajištění ekonomické 
nezávislosti žen a na podporu jejich 
zapojení do hospodářské činnosti, a to i 
v zemědělství; takováto ekonomická 
nezávislost posiluje odolnost žen vůči 
násilí a ponížení; domnívá se, že by měla 
být podporována výměna osvědčených 
postupů mezi podnikateli, odbory 
a občanskou společností na regionální 
úrovni s cílem podpořit zejména ženy, jež 
jsou ve venkovských a chudinských 
městských oblastech nejzranitelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
mnohem větší úsilí k zajištění ekonomické 
nezávislosti žen a na podporu jejich 
zapojení do hospodářské činnosti, a to i 
v zemědělství; domnívá se, že by měla být 
podporována výměna osvědčených postupů 
mezi podnikateli, odbory a občanskou 
společností na regionální úrovni s cílem 

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
mnohem větší úsilí k zajištění ekonomické 
nezávislosti žen a na podporu jejich 
zapojení do hospodářské činnosti, a to i 
v zemědělství; domnívá se, že by měla být 
podporována výměna osvědčených postupů 
mezi podnikateli, odbory a občanskou 
společností na regionální úrovni s cílem 
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podpořit zejména ženy, jež jsou ve 
venkovských a chudinských městských 
oblastech nejzranitelnější;

podpořit zejména ženy, jež jsou ve 
venkovských a chudinských městských 
oblastech nejvíce znevýhodněné;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
mnohem větší úsilí k zajištění ekonomické 
nezávislosti žen a na podporu jejich 
zapojení do hospodářské činnosti, a to i 
v zemědělství; domnívá se, že by měla být 
podporována výměna osvědčených postupů 
mezi podnikateli, odbory a občanskou 
společností na regionální úrovni s cílem 
podpořit zejména ženy, jež jsou ve 
venkovských a chudinských městských 
oblastech nejzranitelnější;

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
mnohem větší úsilí k zajištění ekonomické 
nezávislosti žen a na podporu jejich 
zapojení do hospodářské činnosti, a to i 
v zemědělství a odvětví služeb; domnívá 
se, že by měla být podporována výměna 
osvědčených postupů mezi podnikateli, 
odbory a občanskou společností na 
regionální úrovni s cílem podpořit zejména 
ženy, jež jsou ve venkovských 
a chudinských městských oblastech 
nejzranitelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že nezbytným 
předpokladem pro demokratickou 
transformaci je provádění politik 
a mechanismů zohledňujících rovnost žen 
a mužů, které zajistí plnohodnotnou 
a vyváženou účast žen na rozhodování ve 
veřejném životě, ať již v oblasti politické, 
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hospodářské, sociální či v oblasti 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá vlády severoafrických zemí, 
aby povzbudily a podpořily větší účast žen 
na pracovním trhu a aby přijaly všechna 
nezbytná opatření, jež zabrání 
diskriminaci na základě pohlaví na 
pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. uznává úlohu, kterou hrají sdělovací 
prostředky v propagaci záležitostí, jež se 
týkají situace žen a jejich role ve 
společnosti, a také jejich vliv na postoje 
občanů v jejich zemích; doporučuje 
vypracovat akční plán, jehož cílem bude 
podpora žen ve sdělovacích prostředcích, 
jak na úrovni profesního postupu, tak 
jako příležitost sledovat, jak jsou ženy 
v televizi prezentovány, a to 
prostřednictvím produkce televizních 
programů a užívání nových médií 
(internet a sociální sítě) k podpoře 
politického zapojení žen a propagaci 
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názoru, že tradice a rovné příležitosti 
spolu mohou jít harmonicky ruku v ruce;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že jsou potřebné 
nástroje, které ženám umožní vstoupit na 
pracovní trh i v těch odvětvích, která jim 
byla tradičně uzavřena;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. doporučuje, aby byly podniknuty kroky 
s cílem monitorovat posilování postavení 
žen včetně toho, jaká práva mají jako 
pracovnice, a to zejména v průmyslu 
a odvětví služeb ve venkovských oblastech 
a městských průmyslových oblastech, 
a podpořit podnikání žen;

14. doporučuje, aby byly podniknuty kroky 
s cílem monitorovat posilování postavení 
žen včetně toho, jaká práva mají jako 
pracovnice, a to zejména v průmyslu 
a odvětví služeb ve venkovských oblastech 
a městských průmyslových oblastech, 
a podpořit podnikání žen a rovnocenné 
odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Lívia Járóka
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou často investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu; připomíná, že mikrofinancování 
se neomezuje na poskytnutí úvěru, ale 
zahrnuje také řízení a poskytování 
finančního a obchodního poradenství;

15. zdůrazňuje, že mezi velikostí sektoru 
malých a středních podniků dané země 
a mírou hospodářského růstu existuje 
pozitivní vzájemný vztah; je přesvědčen, že 
velmi užitečným nástrojem k posílení 
postavení žen je mikrofinancování, 
a připomíná, že investice do žen jsou často 
investicemi do rodin a společenství 
a pomáhají vymýtit chudobu; připomíná, 
že mikrofinancování se neomezuje na 
poskytnutí úvěru, ale zahrnuje také řízení 
a poskytování finančního a obchodního 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou často investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu; připomíná, že mikrofinancování 
se neomezuje na poskytnutí úvěru, ale 
zahrnuje také řízení a poskytování 
finančního a obchodního poradenství;

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou často investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu a poskytují ženám větší 
hospodářskou nezávislost; připomíná, že 
mikrofinancování se neomezuje na 
poskytnutí úvěru, ale zahrnuje také řízení 
a poskytování finančního a obchodního 
poradenství;

Or. it
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Pozměňovací návrh 131
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou často investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu; připomíná, že mikrofinancování 
se neomezuje na poskytnutí úvěru, ale 
zahrnuje také řízení a poskytování 
finančního a obchodního poradenství;

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou také investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu, sociální a hospodářské nepokoje 
a posilují sociální soudržnost; připomíná, 
že mikrofinancování se neomezuje na 
poskytnutí úvěru, ale zahrnuje také řízení 
a poskytování finančního a obchodního 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou často investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu; připomíná, že mikrofinancování 
se neomezuje na poskytnutí úvěru, ale 
zahrnuje také řízení a poskytování 
finančního a obchodního poradenství;

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou často investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu; připomíná, že mikrofinancování 
se neomezuje na poskytnutí úvěru, ale 
zahrnuje také řízení a poskytování 
finančního a obchodního poradenství; 
vyzdvihuje značné rozšíření 
mikrofinancování v Maroku, kde by to 
mohlo vést k vytvoření milionů nových 
pracovních míst do roku 2020; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 133
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen je 
mikrofinancování, a připomíná, že 
investice do žen jsou často investicemi do 
rodin a společenství a pomáhají vymýtit 
chudobu; připomíná, že mikrofinancování 
se neomezuje na poskytnutí úvěru, ale 
zahrnuje také řízení a poskytování 
finančního a obchodního poradenství;

15. je přesvědčen, že velmi užitečným 
nástrojem k posílení postavení žen 
a mladých žen je mikrofinancování, 
a připomíná, že investice do žen jsou často 
investicemi do rodin a společenství 
a pomáhají vymýtit chudobu; připomíná, 
že mikrofinancování se neomezuje na 
poskytnutí úvěru, ale zahrnuje také řízení 
a poskytování finančního a obchodního 
poradenství a programů spoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. trvá na tom, že sdělovací prostředky 
v dotčených zemí musí zastavit 
propagování genderových stereotypů, 
protože negativně ovlivňují obraz žen 
a zvyšují jejich diskriminaci;

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Evropskou službu pro vnější 
činnost a Komisi, aby se v rámci 
politického a strategického dialogu 
s arabskými zeměmi zabývaly diskriminací 
práv pracujících žen v pracovním právu, 
aby přijaly vhodná opatření v souladu 
s politikou „více za více“ a aby 
podporovaly účast žen v odborech;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá veřejné orgány jednotlivých 
zemí, aby navrhly rámcové politiky 
týkající se mikrofinancování s cílem 
zamezit nechtěným následkům, jako je 
předlužení, s nímž se ženy mohou potýkat 
v důsledku nedostatku informací nebo 
příslušných právních předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vybízí země severní Afriky, aby zřídily 
podpůrné mechanismy pro ženy 
podnikatelky, i prostřednictvím zajištění 
relevantních informací, právní ochrany 
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a kurzů nezbytných pro sociální vzestup 
a kurzů manažerských dovedností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je důležité řešit 
programy a akce pro posílení postavení 
žen v tomto regionu společně s třemi 
úrovněmi zásahů; první na institucionální 
úrovni prosazuje rovnost žen a mužů 
prostřednictvím reforem v právním rámci 
a nových právních předpisů, přičemž 
poskytuje také technickou podporu, druhá 
podporuje organizace občanské 
společnosti, které mohou vystupovat ve 
prospěch ženských práv a zvyšovat jejich 
účast na rozhodovacím procesu a třetí 
působí přímo na úrovni místních komunit, 
zejména ve venkovských oblastech, 
s cílem změnit sociální chování a tradice 
a otevřít prostor pro ženy v sociálním, 
hospodářském a politickém životě v jejich 
komunitách;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v začleňování otázek rovnosti žen a mužů 
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do různých intervencí EU bez ohledu na 
jejich základní téma a posilovala toto 
začleňování, a vybízí Komisi, aby nadále 
spolupracovala s mezinárodními 
organizacemi a využila je coby provádějící 
subjekty, jako je tomu např. s UN 
Women;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, aby prohloubila 
dialog s arabskými regionálními 
institucemi s cílem zajistit jejich vedoucí 
úlohu v celém regionu hrály , pokud jde 
o zohlednění práv žen a související 
politiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku a Komisi, aby 
realizovaly společný pracovní program 
spolupráce podepsaný s Ligou arabských 
států, zejména pokud jde o posílení 
postavení žen a lidská práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
prostředky určené na poskytnutí podpory 
ženám v regionu; tato podpora by měla 
nadále zohledňovat specifika jednotlivých 
zemí a společné problémy, jak politické, 
tak hospodářské, kterým čelí na 
regionální úrovni, za současného hledání 
vzájemné doplňkovosti regionálních 
a dvoustranných programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že u závazků, které 
partneři přijmou, by se práva žen 
a rovnost žen a mužů měla posuzovat
v souladu se zásadou „více za více“ nové 
politiky sousedství;

17. domnívá se, že by se práva žen 
a rovnost žen a mužů měla odpovídajícím 
způsobem zohledňovat v závazcích, které 
partneři přijmou, v souladu se zásadou 
„více za více“ nové politiky sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že u závazků, které 
partneři přijmou, by se práva žen 
a rovnost žen a mužů měla posuzovat 
v souladu se zásadou „více za více“ nové 
politiky sousedství;

17. vyzývá Evropskou službu pro vnější 
činnost, aby vypracovala jasná kritéria, 
včetně rovnosti žen a mužů, s cílem změřit 
pokrok při provádění zásady „více za 
více“ nové politiky sousedství, 
prostřednictvím transparentního procesu 
zahrnujícího všechny zúčastněné 
subjekty, včetně organizací zabývajících se 
ženskými právy a organizací občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že u závazků, které 
partneři přijmou, by se práva žen a rovnost 
žen a mužů měla posuzovat v souladu se 
zásadou „více za více“ nové politiky 
sousedství;

17. domnívá se, že u závazků, které 
partneři přijmou, by se práva žen a rovnost 
žen a mužů měla posuzovat v souladu se 
zásadou „více za více“ nové politiky 
sousedství a měla by být vypracována 
jasná kritéria, která by zaručila pokrok 
a dohlížela na jeho dosažení;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá zvláštního zástupce EU pro
lidská práva, aby věnoval zvýšenou 

18. vyzývá zvláštního zástupce EU pro 
lidská práva, aby v souladu s revidovanou 
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pozornost právům žen v severní Africe; strategií EU v oblasti lidských práv
věnoval zvýšenou pozornost právům žen 
v severní Africe;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
účast žen ve volebním procesu; připomíná, 
že by se tak prostřednictvím programů 
pomoci mělo dít v celém volebním cyklu, 
a bude-li to nutné, měla by tuto účast 
důkladně monitorovat volební 
pozorovatelská mise EU;

19. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
účast žen ve volebním procesu, a vyzývá 
proto orgány dotčených zemí, aby přijaly 
ústavní ustanovení, která dávají ženám 
právo účastnit se voleb a odstraňují 
překážky, které jim ve skutečné účasti ve 
volbách brání; připomíná, že by se tak 
prostřednictvím programů pomoci mělo dít 
v celém volebním cyklu, a bude-li to nutné, 
měla by tuto účast důkladně monitorovat 
volební pozorovatelská mise EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
účast žen ve volebním procesu; připomíná, 
že by se tak prostřednictvím programů 
pomoci mělo dít v celém volebním cyklu, 
a bude-li to nutné, měla by tuto účast 
důkladně monitorovat volební 
pozorovatelská mise EU;

19. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
účast žen ve volebním procesu; vyzývá EU, 
aby úzce spolupracovala s vládami 
jednotlivých zemí s cílem poskytnout jim 
osvědčené postupy týkající se školení žen 
ohledně jejich politických a volebních 
práv; připomíná, že by se tak 
prostřednictvím programů pomoci mělo dít 
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v celém volebním cyklu, a bude-li to nutné, 
měla by tuto účast důkladně monitorovat 
volební pozorovatelská mise EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku a Komisi, aby se 
zabývaly diskriminací práv pracujících 
žen v pracovním právu, když budou vést 
politický a strategický dialog se zeměmi 
severní Afriky;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby nadále 
monitorovala způsob, jakým jsou v zemích 
severní Afriky prováděna doporučení 
volebních pozorovatelských misí Evropské 
unie týkající se práv žen, a předložila 
Parlamentu zprávu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby při posuzování 
dopadu u zemí, s nimiž se jedná o uzavření 
„prohloubené a komplexní dohody 
o volném obchodu“, vzala v potaz možný 
sociální dopad této dohody a její možný 
vliv na lidská práva a na ženy, zvláště 
v neformálním odvětví;

20. vyzývá Komisi, aby při posuzování 
dopadu u zemí, s nimiž se jedná o uzavření 
„prohloubené a komplexní dohody 
o volném obchodu“, vzala v potaz možný 
sociální dopad této dohody a její možný 
vliv na lidská práva žen, zvláště 
v neformálním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
opatření, která zajistí, aby byly 
bezprostředně a dostatečně uspokojeny 
zvláštní potřeby žen v krizových situacích 
a konfliktech, včetně situací, kdy jsou 
ženy vystaveny genderovému násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku a Komisi, aby 
zaručily pro občanskou společnost 
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prostředí příznivé pro svobodné působení 
a účast na demokratických změnách, když 
budou vést politický a strategický dialog 
se zeměmi severní Afriky;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby v delegacích EU 
v tomto regionu zvýšila počet 
zaměstnanců pro otázky rovnosti žen 
a mužů a aby zajistila, že do procesu 
konzultace během plánování budou 
zapojeny ženy a nevládní organizace;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 155
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby v delegacích EU 
v tomto regionu zvýšila počet zaměstnanců 
pro otázky rovnosti žen a mužů a aby 
zajistila, že do procesu konzultace během 
plánování budou zapojeny ženy a nevládní 
organizace;

21. vyzývá Komisi, aby rozpočtově 
neutrálním způsobem zvýšila v delegacích 
EU v tomto regionu počet zaměstnanců pro 
otázky rovnosti žen a mužů a aby zajistila, 
aby do procesu konzultace během 
plánování byly zapojeny ženy a nevládní 
organizace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá skutečnost, že agentura 
Organizace spojených národů UN Women 
zřídila v severní Africe kanceláře, 
a vyzývá delegace EU v dotčených zemích, 
aby spolupracovaly s kancelářemi OSN 
s cílem zavést opatření, která by zaručila 
rovnost žen a mužů a prosazovala práva 
žen v návaznosti na tzv. arabské jaro;  

Or. it

Pozměňovací návrh 157
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby podpořila 
vytváření a financování poradenských 
středisek a „ženských center“, v nichž se 
ženy budou moci poradit o jakékoliv 
záležitosti od politických práv přes 
zdravotní otázky a ochranu před domácím 
násilím až po právní poradenství, neboť 
holistický přístup ženám pomáhá a je také 
diskrétnější, pokud jde o případy násilí;

22. vyzývá Komisi, aby podpořila 
vytváření poradenských středisek 
a „ženských center“, v nichž se ženy budou 
moci poradit o jakékoliv záležitosti od 
politických práv přes zdravotní otázky 
a ochranu před domácím násilím až po 
právní poradenství, neboť holistický 
přístup ženám pomáhá a je také 
diskrétnější, pokud jde o případy násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vybízí orgány jednotlivých zemí 
v severní Africe, aby vytvořily programy 
ke zvýšení informovanosti o domácím 
násilí a zároveň rozvíjely azylové domy 
pro ženy, které byly nebo v současnosti 
jsou vystaveny domácímu násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že mechanismy Unie pro 
Středomoří by měly rovněž zajišťovat 
podporu občanské společnosti, nevládním 
organizacím a organizacím žen;

23. připomíná, že mechanismy Unie pro 
Středomoří by měly rovněž zajišťovat 
podporu občanské společnosti, nevládním 
organizacím a organizacím žen; vyzývá 
Komisi, aby usnadnila spolupráci mezi 
ženskými organizacemi v EU a jejich 
protějšky v severní Africe;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby v zemích severní 
Afriky podpořila úsilí o budování pevné 
a udržitelné demokracie, založené na 
dodržování lidských práv, základních 
svobod, práv žen, zásady rovnosti mezi 
muži a ženami, nediskriminace 
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a právního státu; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat rozvoj aktivního občanství 
v regionu prostřednictvím technické 
a finanční podpory občanské společnosti 
s cílem přispět k vytvoření demokratické 
politické kultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby zajistila plnou 
transparentnost v obchodních jednáních, 
včetně o podkladových informacích, na 
jejichž základě jsou obchodní smlouvy 
navrženy; zdůrazňuje, že ženské skupiny 
a organizace občanské společnosti by 
měly být do celého procesu aktivně 
zapojeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Parlamentní shromáždění Unie 
pro Středomoří, aby se každý rok v březnu 
věnovala na svém zasedání situaci žen 
v regionu;

24. vyzývá Parlamentní shromáždění Unie 
pro Středomoří, aby se každý rok v březnu 
věnovala na svém zasedání situaci v oblasti 
práv žen v regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
posílení istanbulsko-marrákešského 
procesu a podpůrných programů, které 
prosazují dialog mezi občanskou 
společností a vládami v evropsko-
středomořském regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vybízí EU k rozvoji komunikačních 
kanálů s islamistickými stranami 
a organizacemi pod podmínkou, že 
respektují práva žen a rovnost pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, členské státy a zejména 
koordinátora EU pro boj proti obchodování 
s lidmi, aby v rámci strategie EU pro 
vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 

26. naléhavě žádá Komisi, členské státy 
a zejména koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, aby v rámci strategie 
EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–
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zohlednili koordinaci činností vnější 
politiky EU;

2016 zohlednili koordinaci činností vnější 
politiky EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 166
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, členské státy a zejména 
koordinátora EU pro boj proti obchodování 
s lidmi, aby v rámci strategie EU pro 
vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 
zohlednili koordinaci činností vnější 
politiky EU;

26. žádá Komisi, členské státy a zejména 
koordinátora EU pro boj proti obchodování 
s lidmi, aby v rámci strategie EU pro 
vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 
zohlednili koordinaci činností vnější 
politiky EU a postupovali v této záležitosti 
společně; pokud je to možné, orgány zemí 
severní Afriky by měly být podporovány, 
aby se spojily s ostatními státy v regionu v 
boji proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. žádá Komisi, aby podporovala ženské 
projekty a posilovala ženské sítě na 
univerzitách, v médiích, kulturních 
subjektech, filmovém průmyslu a dalších 
tvůrčích odvětvích, a trvá na tom, že je 
důležité posilovat kulturní vztahy mezi 
zeměmi na obou stranách Středozemního 
moře, a to i prostřednictvím sociálních 
médií, digitálních platforem a satelitního 
vysílání;

27. žádá Komisi, aby povzbuzovala ženské 
projekty a posilovala ženské sítě na 
univerzitách, v médiích, kulturních 
subjektech, filmovém průmyslu a dalších 
tvůrčích odvětvích, a trvá na tom, že je 
důležité posilovat kulturní vztahy mezi 
zeměmi na obou stranách Středozemního 
moře, a to i prostřednictvím sociálních 
médií, digitálních platforem a satelitního 
vysílání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá vlády a orgány členských 
států, aby učinily ženská práva prioritou 
svých dvoustranných diplomatických 
a obchodních vztahů se zeměmi severní 
Afriky;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby posílila výměnné 
programy pro studenty vysokých škol, jako 
je například Erasmus Mundus, a podpořila 
účast mladých žen; vyzývá také, aby se 
rozvíjela meziregionální spolupráce (ať 
prostřednictvím možnosti absolvovat část 
studia v zahraničí nebo přímé výměny 
mezi partnery na téže úrovni) regionů ze 
severu a jihu Středomoří;

28. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
výměnných programech pro studenty 
vysokých škol, jako je například Erasmus 
Mundus, a podpořila účast mladých žen; 
vyzývá také, aby se rozvíjela 
meziregionální spolupráce (ať 
prostřednictvím možnosti absolvovat část 
studia v zahraničí nebo přímé výměny 
mezi partnery na téže úrovni) regionů ze 
severu a jihu Středomoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Komisi, aby zohlednila 
nadcházející program „Erasmus pro 
všechny“ a povzbuzovala mladé ženy 
k účasti a aby rozvíjela meziregionální 
spolupráci regionů severního a jižního 
Středomoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá, že partnerství v oblasti mobility 
usnadňují výměnu a pomáhají řídit migraci 
lidským a citlivým způsobem;

29. vítá, že partnerství v oblasti mobility 
usnadňují výměnu a pomáhají řídit migraci 
lidským a důstojným způsobem;

Or. es


