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Predlog spremembe 2
Evelyn Regner
v imenu skupine S&D 

Predlog resolucije B9-0093/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so „koalicije za ukrepanje“ 
globalna, inovativna partnerstva z več 
deležniki, ki bodo k ukrepanju spodbudila 
vlade, civilno družbo, mednarodne 
organizacije in zasebni sektor; ker so 
področja koalicij za ukrepanje za 
generacijsko enakost nasilje na podlagi 
spola, ekonomska pravičnost in pravice, 
telesna avtonomija ter spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice, 
feministični ukrepi za podnebno 
pravičnost, tehnologija in inovacije za 
enakost spolov, feministična gibanja in 
vodilna vloga feminizma, pri čemer gre za 
področja, ki so bila izbrana z 
mednarodnimi feminističnimi skupinami, 
organizacijami aktivistov na lokalni ravni, 
vladami ter ostalimi partnerji na podlagi 
načel človekovih pravic in postopka 
posvetovanja, ki temelji na podatkih;  ker 
koalicije za ukrepanje odražajo enega od 
ciljev Foruma za generacijsko enakost, ki 
je doseganje konkretnih rezultatov na 
področju enakosti spolov v desetletju OZN 
za ukrepanje (2020–2030), da bi uresničili 
cilje trajnostnega razvoja; ker bodo vse 
koalicije za ukrepanje začele izvajati 
ciljno usmerjene konkretne, ambiciozne 
in takojšnje ukrepe v obdobju 2020–2025, 
da bi občutno vplivale na enakost spolov 
in človekove pravice deklet ter žensk;
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Predlog spremembe 3
Evelyn Regner
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije B9-0093/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

Predlog resolucije
Odstavek 1(d) a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1(d)a. naj skupaj s Komisijo odločno 
sodeluje v koalicijah za ukrepanje in 
poudarja pomen Pekinga+25 ter Foruma 
za generacijsko enakost; naj potrdi svojo 
zavezanost podpori za letno spremljanje in 
poročanje kot del poročila o napredku 
koalicije za ukrepanje;
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