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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Medtem ko morajo biti cilji v zvezi z 
demokracijo in človekovimi pravicami 
vedno bolj vključeni v vse instrumente 
financiranja zunanje pomoči, bo imela 
pomoč Unije na podlagi te uredbe posebno 
dopolnilno in dodatno vlogo zaradi svojega 
globalnega značaja in neodvisnosti njenega 
ukrepanja od soglasja vlad in drugih javnih 
organov tretjih držav. To bo omogočalo 
sodelovanje s civilno družbo glede 
občutljivih vprašanj v zvezi s človekovimi 
pravicami in demokracijo ter zagotavljalo 
prožnost odzivanja na spreminjajoče se 
okoliščine. Poleg tega mora Uniji 
zagotoviti zmogljivosti za oblikovanje in 
podporo specifičnih ciljev in ukrepov na 
mednarodni ravni, ki niso niti geografsko 
povezani niti se ne nanašajo na krizne 
razmere in pri katerih bi bil lahko potreben 
nadnacionalni pristop ali ki bi lahko 
vključevale dejavnosti znotraj Unije in tudi 
v vrsti tretjih držav. Poleg tega bo 
zagotovila potrebni okvir za dejavnosti, kot 
je podpora neodvisnim misijam Evropske 
unije za opazovanje volitev, ki zahtevajo 
skladnost politike, enoten sistem 
upravljanja in skupne standarde izvajanja.

(13) Medtem ko morajo biti cilji v zvezi z 
demokracijo, človekovimi pravicami in 
enakostjo spolov vedno bolj vključeni v 
vse instrumente financiranja zunanje 
pomoči, bo imela pomoč Unije na podlagi 
te uredbe posebno dopolnilno in dodatno 
vlogo zaradi svojega globalnega značaja in 
neodvisnosti njenega ukrepanja od soglasja 
vlad in drugih javnih organov tretjih držav. 
To bo omogočalo sodelovanje s civilno 
družbo glede občutljivih vprašanj v zvezi s 
človekovimi pravicami in demokracijo ter 
zagotavljalo prožnost odzivanja na 
spreminjajoče se okoliščine. Poleg tega 
mora Uniji zagotoviti zmogljivosti za 
oblikovanje in podporo specifičnih ciljev in 
ukrepov na mednarodni ravni, ki niso niti 
geografsko povezani niti se ne nanašajo na 
krizne razmere in pri katerih bi bil lahko 
potreben nadnacionalni pristop ali ki bi 
lahko vključevale dejavnosti znotraj Unije 
in tudi v vrsti tretjih držav. Poleg tega bo 
zagotovila potrebni okvir za dejavnosti, kot 
je podpora neodvisnim misijam Evropske 
unije za opazovanje volitev, ki zahtevajo 
skladnost politike, enoten sistem 
upravljanja in skupne standarde izvajanja.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Unija bo namenila posebno pozornost 
državam in nujnim primerom, ko so 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
najbolj ogrožene in ko je nespoštovanje teh 
pravic in svoboščin zlasti izrazito in 
sistematično. V takih primerih bodo 
politične prednostne naloge spodbujanje 
spoštovanja ustreznih mednarodnih 
zakonov, zagotavljanje oprijemljive 
podpore in ukrepov lokalni civilni družbi 
ter prispevanje k njenemu delu, ki se izvaja 
v zelo težkih okoliščinah. V konfliktnih 
razmerah bo Unija vse sprte strani 
spodbujala, da izpolnjujejo svoje pravne 
obveznosti na podlagi mednarodnega 
humanitarnega prava v skladu z ustreznimi 
smernicami Unije.

(14) Unija bo namenila posebno pozornost 
državam in nujnim primerom, ko so 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
najbolj ogrožene in ko je nespoštovanje teh 
pravic in svoboščin zlasti izrazito in 
sistematično. Posebno pozornost je treba 
posvetiti nasilju nad ženskami v 
konfliktnih razmerah. V takih primerih 
bodo politične prednostne naloge 
spodbujanje spoštovanja ustreznih 
mednarodnih zakonov, zagotavljanje 
oprijemljive podpore in ukrepov lokalni 
civilni družbi ter prispevanje k njenemu 
delu, ki se izvaja v zelo težkih okoliščinah. 
V konfliktnih razmerah bo Unija vse sprte 
strani spodbujala, da izpolnjujejo svoje 
pravne obveznosti na podlagi 
mednarodnega humanitarnega prava v 
skladu z ustreznimi smernicami Unije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) spodbujanju enakopravne zastopanosti 
moških in žensk v družbenem, 
gospodarskem in političnem življenju, 
podpori načelu enakih možnosti ter 
sodelovanju in politični zastopanosti žensk;

(vi) spodbujanju enakopravne zastopanosti 
moških in žensk v družbenem, 
gospodarskem in političnem življenju, 
podpori načelu enakih možnosti ter 
sodelovanju in politični zastopanosti žensk, 
tako da se jih spodbuja, naj sodelujejo kot 
kandidatke v volitvah ter izkoristijo svojo 
volilno pravico;

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter 
diskriminaciji na kakršni koli podlagi, 
vključno na podlagi spola, rase, barve 
kože, etničnega ali socialnega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, 
premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti 
ali spolne usmerjenosti;

(ne zadeva slovenske različice)
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) pravicami žensk, kakor so razglašene v 
Konvenciji o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk in v izbirnih 
protokolih k tej konvenciji, vključno z 
ukrepi za boj proti pohabljanju ženskih 
spolnih organov, prisilnim porokam, 
zločinom iz časti, trgovino z ženskami in 
vsaki drugi obliki nasilja nad ženskami;

(vi) pravicami žensk, kakor so razglašene v 
Konvenciji o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk in v izbirnih 
protokolih k tej konvenciji, vključno z 
ukrepi za boj proti pohabljanju ženskih 
spolnih organov, prisilnim porokam, 
zločinom iz časti, trgovini z ženskami,
spolnemu nasilju, tudi „korektivnim“ 
posilstvom, nasilju v družini in vsaki drugi 
obliki nasilja nad ženskami;

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vii) pravicami otroka, kakor so razglašene 
v Konvenciji o otrokovih pravicah in v 
izbirnih protokolih k tej konvenciji, 
vključno z bojem proti delu otrok, trgovini 
z njimi, njihovi prostituciji in rekrutiranju 
otrok za vojake;

(vii) pravicami otroka, kakor so razglašene 
v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah in v 
izbirnih protokolih k tej konvenciji, 
vključno z bojem proti delu otrok, trgovini 
z njimi, njihovi prostituciji, seksualizaciji 
deklic ter rekrutiranju otrok za vojake;
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) z uporabo misij Unije za opazovanje 
volitev;

(i) z uporabo misij Unije za opazovanje 
volitev, v katerih je enako število žensk in 
moških;
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