
 

AM\1140103SK.doc  PE614.260v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

22.11.2017 A8-0339/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 

2017/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 128 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

128. v nadväznosti na ratifikáciu 

Istanbulského dohovoru vyzýva EÚ a 

členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia 

na boj proti násiliu páchanému na ženách a 

dievčatách so zdravotným postihnutím; 

128. v nadväznosti na ratifikáciu 

Istanbulského dohovoru vyzýva EÚ a 

členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia 

na boj proti násiliu páchanému na ženách a 

dievčatách so zdravotným postihnutím; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala komplexnú európsku 

stratégiu na boj proti násiliu páchanému 

na ženách, a to s osobitným dôrazom na 

ženy a dievčatá so zdravotným 

postihnutím; 

Or. en 
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22.11.2017 A8-0339/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 

2017/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 128 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  128a. uznáva, že ženy so zdravotným 

postihnutím, najmä duševným 

postihnutím, sú zraniteľnejšie voči násiliu 

založenému na rodovej príslušnosti, 

sexuálnemu obťažovaniu alebo iným 

formám zneužívania; okrem toho uznáva, 

že vzhľadom na ich závislé postavenie 

nemusia byť schopné identifikovať alebo 

oznamovať zneužívanie; zdôrazňuje, že je 

potrebné ďalej prispôsobovať 

vykonávanie európskej stratégie pre 

oblasť zdravotného postihnutia, ktorá 

umožňuje preventívne opatrenia 

zamerané na predchádzanie všetkým 

formám zneužívania a poskytovanie 

vysoko kvalitnej, dostupnej a cielenej 

podpory obetiam násilia; 

Or. en 
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22.11.2017 A8-0339/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 

2017/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 140 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  140a. zdôrazňuje skutočnosť, že by sa 

mali vytvoriť vhodné a primerané 

podmienky na vyhovenie potrebám 

žiadateľov o azyl, migrantov a utečencov 

so zdravotným postihnutím s 

prihliadnutím na dvojaké vymedzenie 

pojmu zdravotného postihnutia uvedené v 

UNCRPD, pokiaľ ide o posudzovanie 

zraniteľnosti na účely získania 

kvalifikácie; okrem toho zdôrazňuje, že 

zdravotné postihnutie môže byť 

následkom alebo príčinou vysídľovania, 

prekážkou v prístupe k ochrane a/alebo 

faktor vytvárajúci určité potreby pomoci, 

ktoré musia byť splnené v záchytných 

centrách a zariadeniach určených na 

zaistenie; osobitne berie na vedomie 

naliehavú potrebu včasnej identifikácie, 

komplexného zdravotného vyšetrenia a 

liečby vrátane psychosociálnej podpory; 

Or. en 

 

 


