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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 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cíle demokracie a lidských práv musí 
být čím dál tím více začleňovány do všech 
nástrojů pro financování vnější pomoci. 
Pomoc Unie podle tohoto nařízení však 
bude mít navíc zvláštní doplňující a 
dodatečnou úlohu, která vyplývá z její 
globální povahy a z nezávislosti akcí na
souhlasu vlád a orgánů veřejné moci třetích 
zemí. To umožní spolupráci s občanskou 
společností na citlivých otázkách lidských 
práv a demokracie a zároveň zajistí 
pružnou reakci na měnící se situaci. Unie 
by díky tomuto nařízení měla být schopna 
formulovat a podporovat zvláštní cíle a 
opatření na mezinárodní úrovni, která 
nesouvisejí se zeměpisnou polohou ani s 
krizí a která mohou vyžadovat nadnárodní 
přístup nebo se vztahovat na operace 
prováděné v Unii a v řadě třetích zemí. 
Nařízení navíc poskytne nezbytný rámec 
činnostem (například podpora nezávislých 
volebních pozorovatelských misí Evropské 
unie), které vyžadují soudržnost politik, 
jednotný systém řízení a společné normy 
pro realizaci.

(13) Cíle demokracie a lidských práv a 
rovnosti pohlaví musí být čím dál tím více 
začleňovány do všech nástrojů pro 
financování vnější pomoci. Pomoc Unie 
podle tohoto nařízení však bude mít navíc 
zvláštní doplňující a dodatečnou úlohu, 
která vyplývá z její globální povahy 
a z nezávislosti akcí na souhlasu vlád a 
orgánů veřejné moci třetích zemí. To 
umožní spolupráci s občanskou společností 
na citlivých otázkách lidských práv a 
demokracie a zároveň zajistí pružnou 
reakci na měnící se situaci. Unie by díky 
tomuto nařízení měla být schopna 
formulovat a podporovat zvláštní cíle a 
opatření na mezinárodní úrovni, která 
nesouvisejí se zeměpisnou polohou ani s 
krizí a která mohou vyžadovat nadnárodní 
přístup nebo se vztahovat na operace 
prováděné v Unii a v řadě třetích zemí. 
Nařízení navíc poskytne nezbytný rámec 
činnostem (například podpora nezávislých 
volebních pozorovatelských misí Evropské 
unie), které vyžadují soudržnost politik, 
jednotný systém řízení a společné normy 
pro realizaci.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Unie bude věnovat zvláštní pozornost 
zemím a naléhavým situacím, ve kterých 
jsou lidská práva a základní svobody 
nejvíce ohroženy a jejich nedodržování je 
obzvláště výrazné a systematické. V 
takových situacích bude politicky prioritní 
podpořit dodržování příslušných 
mezinárodních právních předpisů, 
poskytnout místní občanské společnosti 
konkrétní podporu a prostředky na akce a 
přispět k její činnosti, jež je realizována za 
velmi obtížných podmínek. V souladu s 
vlastními příslušnými pokyny se Unie v 
konfliktech zasadí o to, aby všechny válčící 
strany plnily své právní povinnosti 
vyplývající z mezinárodního 
humanitárního práva.

(14) Unie bude věnovat zvláštní pozornost 
zemím a naléhavým situacím, ve kterých 
jsou lidská práva a základní svobody 
nejvíce ohroženy a jejich nedodržování je 
obzvláště výrazné a systematické. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat násilí 
páchanému na ženách v oblastech 
konfliktů. V takových situacích bude 
politicky prioritní podpořit dodržování 
příslušných mezinárodních právních 
předpisů, poskytnout místní občanské 
společnosti konkrétní podporu a prostředky 
na akce a přispět k její činnosti, jež je 
realizována za velmi obtížných podmínek. 
V souladu s vlastními příslušnými pokyny 
se Unie v konfliktech zasadí o to, aby 
všechny válčící strany plnily své právní 
povinnosti vyplývající z mezinárodního 
humanitárního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) podpoře rovného zastoupení mužů a 
žen v sociálním, hospodářském a 
politickém životě a podpoře rovnosti 
příležitostí, účasti žen a jejich politického 
zastoupení;

vi) podpoře rovného zastoupení mužů a 
žen v sociálním, hospodářském a 
politickém životě a podpoře rovnosti 
příležitostí, účasti žen a jejich politického 
zastoupení tím, že budou povzbuzovány, 
aby kandidovaly ve volbách a využívaly 
své volební právo;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Netýká se českého znění Netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) práv žen vyhlášených v Úmluvě o 
odstranění všech forem diskriminace žen 
a v dobrovolných protokolech k ní 
připojených, včetně opatření proti mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, nuceným 
sňatkům, zločinům ze cti, obchodování se 
ženami a proti jakýmkoli jiným formám 
násilí páchaného na ženách;

vi) práv žen vyhlášených v Úmluvě o 
odstranění všech forem diskriminace žen 
a v dobrovolných protokolech k ní 
připojených, včetně opatření proti mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, nuceným 
sňatkům, zločinům ze cti, obchodování se 
ženami, sexuálnímu násilí včetně 
nápravného znásilňování a domácího 
násilí a proti jakýmkoli jiným formám 
násilí páchaného na ženách;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) práv dítěte vyhlášených v Úmluvě o 
právech dítěte a v dobrovolných 
protokolem k ní připojených, včetně boje 
proti dětské práci, obchodování s dětmi a 
dětské prostituci a najímání a nasazování 

vii) práva dítěte prohlášená v Úmluvě o 
právech dítěte a jejích dobrovolných 
protokolech k ní připojených, včetně boje 
proti dětské práci, obchodování s dětmi a 
dětské prostituci, sexualizaci dívek a 
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dětských vojáků; najímání a nasazování dětských vojáků;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) prostřednictvím nasazování volebních 
pozorovatelských misí Unie;

i) prostřednictvím nasazování volebních 
pozorovatelských misí Unie složených ze 
stejného počtu žen a mužů;

Or. en


