
AM\1222223SL.docx PE662.827v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

13.1.2021 A9-0229/11

Predlog spremembe 11
Heléne Fritzon, Diana Riba i Giner, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Attila Ara-Kovács, 
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Katarina Barley, Brando Benifei, 
Monika Beňová, Erik Bergkvist, Robert Biedroń, Gabriele Bischoff, Michael Bloss, 
Damian Boeselager, Milan Brglez, Saskia Bricmont, Ignazio Corrao, Josianne Cutajar, 
Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Gwendoline Delbos-Corfield, Estrella Durá 
Ferrandis, Cyrus Engerer, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Tanja Fajon, Lina Gálvez 
Muñoz, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Sylvie 
Guillaume, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Alicia Homs Ginel, Evin Incir, Agnes 
Jongerius, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Aurore Lalucq, Katrin 
Langensiepen, Maria-Manuel Leitão-Marques, Margarida Marques, Pedro Marques, 
Predrag Fred Matić, Radka Maxová, Karen Melchior, Silvia Modig, Alessandra 
Moretti, Hannah Neumann, Maria Noichl, Grace O’Sullivan, Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Pina Picierno, Manuel Pizarro, Samira Rafaela, Evelyn 
Regner, Sira Rego, Eugenia Rodríguez Palop, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, 
Birgit Sippel, Susana Solís Pérez, Vera Tax, Irène Tolleret, Marie Toussaint, Ernest 
Urtasun, Nils Ušakovs, Monika Vana, Idoia Villanueva Ruiz, Marianne Vind, Tiemo 
Wölken, Chrysoula Zacharopoulou

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj pri 
odzivu na pandemijo covida-19 
obravnavajo nasilje na podlagi spola, s 
katerim se soočajo ženske in dekleta, 
vključno s transspolnimi ženskami, pa tudi 
interseksulane in nebinarne osebe in osebe 
nekonvencionalnega spola; poziva države 
članice, naj še naprej analizirajo podatke in 
trende v zvezi s pogostostjo vseh oblik 
nasilja na podlagi spola in nasilja v družini 
in prijavo teh oblik nasilja, pa tudi o 
posledicah za otroke, medtem ko veljajo 
ukrepi o omejitvi gibanja in v obdobju 
takoj po tem; priznava, da javni ukrepi niso 
zadostovali pri reševanju problema nasilja 
nad ženskami in dekleti ter niso ustrezno 
upoštevali potrebe po preprečevanju nasilja 
nad ženskami v načrtih za ukrepanje v 
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izrednih razmerah, tudi ob upoštevanju 
izrednih razmer v prihodnje, pri čemer ni 
bilo dovolj poudarka na uvedbi izjem pri 
pravilih o omejitvi gibanja, vzpostavljanju 
telefonskih linij za pomoč in orodij in 
signalov za izmenjavo informacij, 
zagotavljanju stalnega dostopa do 
zdravstvenih storitev ter ohranjanju 
varnega dostopa do zakonitih klinik in 
zatočišč ali alternativnih nastanitev z 
zadostnimi zmogljivostmi, policiji in 
pravosodnih službah ter nujnih sodiščih, ki 
bi izdajala ustrezne odredbe o prepovedi 
približevanja ali zaščiti in jih obravnavala 
kot nujne; poziva države članice, naj 
vzpostavijo varne in prožne sisteme za 
opozarjanje v izrednih razmerah, 
zagotovijo nove storitve pomoči po 
telefonu, elektronski pošti in prek 
besedilnih sporočil za neposredno 
policijsko obveščanje in spletne storitve, 
kot so telefonske številke za pomoč, 
prikrite aplikacije, digitalne platforme in 
lekarniške mreže, ter nujna finančna 
sredstva za podporo službam, nevladnim 
organizacijam in organizacijam civilne 
družbe; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo podporne službe 
usklajeno postopale pri prepoznavanju 
ogroženih žensk, da da bodo vsi ti ukrepi 
na voljo in dostopni vsem ženskam in 
dekletom v njihovi jurisdikciji, tudi 
invalidkam, ne glede na njihov priseljenski 
status, ter naj zdravstvenim delavcem, pa 
tudi policistom na terenu in članom 
sodstva, zagotovijo usposabljanje za 
upoštevanje različnosti spolov; poziva 
države članice, naj si izmenjujejo 
nacionalne novosti in zglede dobre prakse 
pri obravnavanju nasilja na podlagi spola, 
da se bodo bolje opredelile in promovirale 
učinkovite prakse, in poziva Komisija, naj 
te prakse spodbuja;
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