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19. 2. 2014 A7-0075/1 

Pozměňovací návrh  1 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby předložila 

revidovaný návrh nařízení o evropské 

statistice, které by bylo zaměřené na 

násilné trestné činy jakéhokoli druhu 
páchané na ženách a jehož součástí by byl 
rovněž ucelený systém shromažďování 

statistických údajů o násilí páchaném na 

ženách v členských státech; 

2. vyzývá Komisi, aby předložila 

revidovaný návrh nařízení o evropské 

statistice, které by bylo zaměřené na 

násilné trestné činy a jehož součástí by byl 

rovněž ucelený systém shromažďování 

statistických údajů o násilí páchaném na 

ženách v členských státech; 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/2 

Pozměňovací návrh  2 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
učinily kroky nutné k tomu, aby 
feminicida a další druhy násilí páchaného 
na ženách přestaly být považovány za 
beztrestné, a tohoto cíle dosáhly tak, že 
ženám umožní lepší přístup ke 
spravedlnosti, zruší beztrestnost 
v souvislosti s těmito činy, rozčlení 
shromážděné údaje a kapacitám 
jednotlivých států poskytnou pomoc 
a podporu; 

vypouští se 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/3 

Pozměňovací návrh  3 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá členské státy, aby ratifikovaly 
Istanbulskou úmluvu co nejdříve, protože 
představuje jeden z nepropracovanějších 
mezinárodních nástrojů určených 
k potírání násilí páchanému na ženách 
a domácímu násilí; 

vypouští se 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/4 

Pozměňovací návrh  4 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá členské státy, aby právně 
kvalifikovaly zabíjení žen násilníky na 
základě pohlaví jako feminicidu 
a vytvořily právní rámec pro jeho 
vymýcení; 

vypouští se 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/5 

Pozměňovací návrh  5 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby zavedly 
a následně vymáhaly vnitrostátní právní 
předpisy, které trestně stíhají všechny 
formy násilí páchaného na ženách; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1020263CS.doc  PE529.549v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

19. 2. 2014 A7-0075/6 

Pozměňovací návrh  6 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
provedly do svých právních řádů směrnice 
2012/29/EU, 2011/99/EU a 2011/36/EU, 
a vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala 
jejich uplatňování; 

vypouští se 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/7 

Pozměňovací návrh  7 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. připomíná, že k násilí páchanému na 
ženách nedochází pouze na území, které 
končí hranicemi Evropy; důrazně 
odsuzuje přetrvávající používání 
sexuálního násilí proti ženám jako 
válečné zbraně a žádá Komisi a členské 
státy, aby se problému násilí na ženách 
věnovaly ve svých programech spolupráce 
a rozvoje; zdůrazňuje, že je třeba učinit 
více pro zajištění a dodržování 
mezinárodního práva, pro přístup 
k odpovídající zdravotní péči 
a psychologické podpoře žen a dívek 
zneužitých v konfliktech a pro ochranu 
obětí; 

vypouští se 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/8 

Pozměňovací návrh  8 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Marina Yannakoudakis 

za skupinu ECR 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Evropskou službu pro vnější 
činnost (ESVČ), aby vypracovala 
podrobný akční plán pro vymýcení všech 
druhů násilí páchaného na ženách; žádá 
ESVČ, aby spolupracovala s třetími 
zeměmi s cílem zamezit zabíjení žen na 
základě pohlaví nebo feminicidě; 

vypouští se 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/9 

Pozměňovací návrh  9 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. naléhavě vyzývá EU, aby 
prostřednictvím podmíněnosti pomoci 
zajistila, aby třetí země chránily ženy 
a dívky před všemi formami násilí; vyzývá 
Radu, aby pozastavila poskytování pomoci 
zemím, které se k násilí páchanému na 
ženách a dívkách uchylují, a pomoc 
přesměrovala na podporu obětí; naléhavě 
žádá Komisi, aby zajistila, že všechny nové 
dohody o volném obchodu s třetími 
zeměmi budou obsahovat přísné 
požadavky na ochranu žen a dívek; 

vypouští se 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0075/10 

Pozměňovací návrh  10 

Antonyia Parvanova 

za skupinu ALDE 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

Iratxe García Pérez 

za skupinu S&D 

Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

Mikael Gustafsson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0075/2014 

Antonyia Parvanova 

Boj proti násilí páchanému na ženách 

2013/2004(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. žádá EU, aby v rámci dialogů 
o lidských právech, které vede s třetími 
zeměmi, prosazovala prevenci, vyšetřování 
a stíhání násilí páchaného na ženách, 
zejména pak násilí namířeného proti 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům, kteří se 
proti násilí a porušování lidských práv 
nemohou tak účinně bránit; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


