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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů a boj proti 
diskriminaci, přičemž by se měla zohlednit 
úloha žen v přechodu k demokracii.
S cílem posílit postavení žen 
v partnerských zemích by měla být 
zvláštní pozornost věnována podpoře 
organizací žen a občanské společnosti, 
budování kapacit a spolupráce mezi 
organizacemi žen v Unii a jejich protějšky 
v partnerských zemích, sdílení 
osvědčených postupů a školení.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podporu práv žen a rovnosti mezi 
ženami a muži, zvýšení účasti žen na 
politickém a ekonomickém rozhodování, 
ve vzdělávání a na trhu práce s cílem 
přispět k posílení postavení žen, zajištění 
nulové tolerance násilí na ženách 
a ochrany žen, které jsou oběťmi násilí, 
boj proti beztrestnosti, boj proti 
obchodování s lidmi a nuceným sňatkům, 
respektování sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv a na podporu zapojení 
občanské společnosti při dosahování 
těchto cílů, stejně jako v procesu 
začleňování rovnosti žen a mužů do všech 
oblastí, aby bylo dosaženo skutečné 
demokracie;
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi 
a v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), aa), d) 
a e) pomocí příslušných ukazatelů 
stanovených mezinárodními organizacemi 
a jinými významnými subjekty; v případě 
odst. 2 písm. b), c) a d) se posuzuje 
přijímání právního rámce EU partnerskými 
zeměmi a v případě odst. 2 písm. c) a f) se 
zvažuje počet příslušných relevantních 
dohod a opatření v oblasti spolupráce. 
Mezi ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U podpory, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení jednotlivým partnerským 
zemím, se rozlišuje forma a výše podle 
míry, do jaké se daná partnerská země 
zavázala k reformám, a podle toho, jak 
v jejich provádění pokračuje. V této 
diferenciaci se odráží ambice, které má 
daná země ve vztahu k partnerství s Unií, 

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

její pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie a v dosahování rovnosti žen 
a mužů, její pokrok v plnění dohodnutých 
reformních cílů, její potřeby a kapacity a 
potenciální dopad podpory ze strany Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení, se v zásadě stanovuje 
v partnerství s příjemci. Do tohoto partnerství 
jsou podle potřeby zapojeny vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, další zúčastněné 
strany, občanská společnost, sociální partneři 
a jiné nestátní subjekty, které se v rámci něho 
podílejí na přípravě, provádění 
a monitorování unijní podpory.

2. Podpora, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení, se v zásadě stanovuje 
v partnerství s příjemci. Do tohoto partnerství 
jsou podle potřeby zapojeny vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, další zúčastněné 
strany, občanská společnost, sociální partneři 
a jiné nestátní subjekty, včetně zástupců 
organizací žen a mládeže, které se v rámci 
něho podílejí na přípravě, provádění 
a monitorování unijní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 7 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Při sestavování programů se zvláštní 
pozornost věnuje budování kapacit 
v občanské společnosti, zejména pro 
organizace žen a mládeže v partnerských 
zemích, včetně usnadnění kontaktu 
a spolupráce s jejich protějšky v Unii 
a sdílení osvědčených postupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 7 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě krizí či ohrožení demokracie, 
právního státu, lidských práv a základních 
svobod nebo v případě přírodních či 
člověkem způsobených katastrof mohou 
být programovací dokumenty podrobeny 
přezkumu ad hoc. Tento nouzový přezkum 
má zajistit zachování soudržnosti mezi 
unijní podporou poskytovanou podle 
tohoto nařízení a podporou poskytovanou 
podle jiných unijních finančních nástrojů. 
Nouzový přezkum může vést k přijetí 
revidovaných programovacích dokumentů. 
V takovém případě Komise revidované 
programovací dokumenty zašle do jednoho 
měsíce od jejich přijetí pro informaci
Evropskému parlamentu a Radě.

9. V případě krizí či ohrožení demokracie, 
právního státu, lidských práv a základních 
svobod, včetně práv žen, nebo v případě 
přírodních či člověkem způsobených 
katastrof mohou být programovací 
dokumenty podrobeny přezkumu ad hoc. 
Tento nouzový přezkum má zajistit 
zachování soudržnosti mezi unijní 
podporou poskytovanou podle tohoto 
nařízení a podporou poskytovanou podle 
jiných unijních finančních nástrojů. 
Nouzový přezkum může vést k přijetí 
revidovaných programovacích dokumentů. 
V takovém případě Komise revidované 
programovací dokumenty zašle do jednoho 
měsíce od jejich přijetí pro informaci 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení 
o pozastavení pomoci v dohodách 
o partnerství a spolupráci a v dohodách 
o přidružení uzavřených s partnerskými 
zeměmi a regiony, pokud některá 
partnerská země nedodrží zásady 
demokracie, právního státu a úcty 
k lidským právům a základním svobodám, 
Unie tuto zemi vyzve ke konzultacím 
zaměřeným na nalezení řešení přijatelného 

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

přijatelného pro obě strany, s výjimkou 
zvláště naléhavých případů. Jestliže 
konzultace s dotyčnou zemí k řešení 
přijatelnému pro obě strany nevedou, jsou 
zamítnuty nebo se jedná o zvlášť naléhavý 
případ, Rada může podniknout příslušná 
opatření v souladu s čl. 215 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, jež 
mohou zahrnovat úplné či částečné 
pozastavení unijní podpory.

Or. en


