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Predlog spremembe 1
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker Evropska unija v skladu s 
členom 2 PEU temelji na spoštovanju 
človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in 
spoštovanju človekovih pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 2
Maria Walsh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so evropski državljani zaščiteni 
pred diskriminacijo v skladu s členom 21 
Listine o temeljnih pravicah;

A. ker so evropski državljani zaščiteni 
pred diskriminacijo v skladu s členom 21 
Listine o temeljnih pravicah, medtem ko je 
tveganje nasilja in nadlegovanja za ženske 
s presečnimi identitetami in ranljive 
ženske vse večje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker člen 16(1) in člen 16(3) 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah 
potrjujeta tako, da imajo moški in ženske 
enake pravice glede zakonske zveze, med 
njenim trajanjem in ob razvezi, kot tudi da 
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je družina „naravna in temeljna enota 
družbe ter ima pravico do družbenega in 
državnega varstva“;

Or. es

Predlog spremembe 4
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker se člen 151 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) nanaša 
na temeljne socialne pravice, kot so tiste, 
ki so določene v Evropski socialni listini; 
ker se hkrati priznava pomen evropskega 
stebra socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 5
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker direktive 2011/36/EU, 
2011/99/EU in 2012/29/EU vzpostavljajo 
podlago za boj proti nasilju na podlagi 
spola;

B. ker direktive 2011/36/EU, 
2011/99/EU in 2012/29/EU vzpostavljajo 
podlago za boj proti nasilju nad človeškimi 
bitji;

Or. es

Predlog spremembe 6
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je Istanbulska konvencija prvi 
pravno zavezujoči mednarodni instrument 
o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
dekleti ter boju proti njemu, s katerim je 
bil vzpostavljen celovit okvir pravnih in 
političnih ukrepov za preprečevanja 
nasilja nad ženskami, nudenje podpore 
žrtvam in kaznovanje storilcev;

Or. en

Predlog spremembe 7
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je enakost spolov ena temeljnih 
vrednot EU; ker sta pravici do enakega 
obravnavanja in nediskriminacije temeljni 
pravici, ki sta zapisani v Pogodbah in 
Listini o temeljnih pravicah ter bi ju 
morali v celoti spoštovati in varovati;

Or. en

Predlog spremembe 8
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je za poenotenje pravic žensk v 
Evropi potreben trden dogovor med 
državami članicami, tako da bi si delile 
zakonodajo in prakso o najboljši možni 
zaščiti, ki sta se v evropskih državah 
izkazali za učinkoviti;
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Or. fr

Predlog spremembe 9
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. meni, da je enakost spolov ena 
temeljnih vrednot EU, temeljna pravica in 
pomembno načelo Evropskega stebra 
socialnih pravic, hkrati pa pogoj za 
inovativno, konkurenčno in uspešno 
evropsko gospodarstvo;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker mnoge države članice 
Istanbulske konvencije še niso ratificirale 
ali prenesle v svojo zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je komisarka, ki je pooblaščen 
izključno za enakost, in ker je v 
Parlamentu odbor, ki se ukvarja s 
pravicami žensk in enakostjo spolov, ker 
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pa v Svetu ni posebne skupine ljudi, ki bi 
se posvečala temu področju, in ker ni 
posebnega foruma za razprave ministrov 
in sekretarjev, ki so za enakost spolov 
pristojni v državah članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker so rasne, etnične in verske 
manjšine izpostavljene strukturnemu 
rasizmu, diskriminaciji, kaznivim 
dejanjem iz sovraštva in sovražnemu 
govoru, ker težje dostopajo do pravnega 
varstva in so deležne neenake socialno-
ekonomske obravnave, kar je treba 
priznati kot veliko oviro pri polnem 
uveljavljanju temeljnih pravic in glavno 
oviro za vključevanje in enakost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je nasilje na podlagi spola še 
vedno eden največjih izzivov za našo 
družbo in ker je globoko zakoreninjeno v 
neenakosti med spoloma, vendar ni 
deležno dovolj medijske pozornosti in nanj 
v EU in zunaj njenih meja pogosto 
pozabljamo; 

Or. ro
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Predlog spremembe 14
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker je protidiskriminacijska 
direktiva, ki bi s horizontalnim pristopom 
določala večjo zaščito, že več kot desetletje 
blokirana v Svetu;

Or. en

Predlog spremembe 15
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker člen 157 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, naj ženske in 
moški prejemajo enako plačilo za enako 
delo;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bd. ker je nasilje na podlagi spola v 
vseh pojavnih oblikah kršitev temeljnih 
pravic, ki vpliva na vse ravni družbe ne 
glede na starost, izobrazbo, dohodek, 
družbeni položaj in državo izvora ali 
prebivanja; ker je nasilje na podlagi spola 
sočasno vzrok za strukturne neenakosti in 
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njihova posledica; ker je treba za boj proti 
nasilju na podlagi spola razumeti njegove 
vzroke in dejavnike, ki k njemu 
prispevajo;

Or. en

Predlog spremembe 17
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Be. ker je od sprejetja Istanbulske 
konvencije minilo že devet let, pa je še 
vedno niso ratificirale vse države članice 
ali EU;

Or. en

Predlog spremembe 18
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bf. ker smo v zadnjih letih priča 
velikemu nazadovanju na področju 
enakosti spolov in pravic žensk, tudi na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B g (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bg. ker stereotipi o spolih izvirajo iz 
globoko zakoreninjenih odnosov, vrednot, 
norm in predsodkov ter so njihova 
posledica, kar močno ovira ostvaritev 
dejanske enakosti med spoli in podžiga 
diskriminacijo na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 20
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba v strategiji za 
enakost spolov ohraniti medsektorski 
pristop ter dodati posebne in merljive 
zaveze, zlasti v zvezi s skupinami, ki so 
zaščitene pred diskriminacijo s pravom 
EU in sodno prakso Evropskega sodišča 
za človekove pravice in Evropskega 
sodišča;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 21
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba v strategiji za 
enakost spolov ohraniti medsektorski 
pristop ter dodati posebne in merljive 
zaveze, zlasti v zvezi s skupinami, ki so 
zaščitene pred diskriminacijo s pravom EU 
in sodno prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice in Evropskega sodišča;

1. poudarja, da je nujno v strategiji za 
enakost spolov ohraniti medsektorski 
pristop ter dodati posebne in merljive 
zaveze, zlasti v zvezi s skupinami, ki so 
zaščitene pred diskriminacijo s pravom EU 
in sodno prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice in Evropskega sodišča;



AM\1205960SL.docx 11/45 PE652.467v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 22
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da so se med pandemijo 
covida-19 povečale neenakost in različne 
oblike nasilja na podlagi spola nad 
ženskami in dekleti;  poziva k ustrezni 
obravnavi tega vprašanja v strategiji o 
enakosti spolov; poziva, da bi v odziv na to 
dogajanje sprejeli posebne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 23
Malin Björk

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da brez presečnega 
pristopa, ki bi upošteval diskriminacijo 
žensk brez dokumentov, invalidk, žensk 
LBT, Rominj, starejših žensk, migrantk in 
žensk iz manjšin ter vseboval posebne 
ukrepe za odpravo neenakosti, s katerimi 
se soočajo ženske, odrinjene v nevidno 
polje ali prezrte v sedanjih politikah o 
enakosti spolov, ne bo pravega napredka 
na področju enakosti spolov; meni, da bi 
morali tako vključevati pozitivne ukrepe 
za doseganje enakopravnosti v politike 
strukturnega sklada EU ter sprejeti bolj 
usmerjene ukrepe, kot so podpora 
strateškim pravdnim postopkom v primeru 
diskriminacije, politike raznolikosti za 
ženske na vodilnih položajih, zasnova 
usposabljanja o praktičnem izvajanju 
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presečnosti v mrežah pravnih 
strokovnjakov in za sodstvo ter 
vzpostavitev čvrstih in stalnih 
posvetovalnih mehanizmov, s katerimi bi 
se zavzeli za najbolj marginalizirane 
ženske na preseku različnih vzrokov za 
diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 24
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je vključevanje načela 
enakosti spolov nepogrešljivo orodje za 
odpravo neenakosti, spodbujanje enakosti 
spolov in boj proti diskriminaciji; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bo načelo 
enakosti spolov vključeno v vse politike in 
dejavnosti Unije, ter predstavi konkretne 
nadaljnje ukrepe; pozdravlja zavezo o 
ustanovitvi projektne skupine za enakost, 
katere naloga bo oblikovati presečni 
pristop k vključitvi načela enakosti spolov 
v vse politike EU; meni, da lahko tudi 
tesnejši medinstitucionalni stiki pri 
vprašanju enakosti spolov prispevajo k 
temu, da bodo politike EU upoštevale 
različnost spolov, in zato pri vključevanju 
načela enakosti spolov poziva k 
strukturiranemu sodelovanju z vsemi 
institucionalnimi partnerji, kot so 
Parlament, Komisija, Svet in Evropski 
inštitut za enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 25
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
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Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da morajo institucije EU 
in države članice med seboj sodelovati in 
poglobiti sodelovanje s civilno družbo, 
vštevši gibanja žensk in ženske 
organizacije ter mednarodne organizacije, 
da bi dosegle napredek pri enakosti spolov 
in še naprej ostale na čelu prizadevanj v 
svetovnem merilu;

Or. ro

Predlog spremembe 26
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja, da bo presečnost tudi 
horizontalno načelo akcijskega načrta o 
povezovanju in vključevanju ter strateških 
okvirov EU za invalide, osebe LGBTI+, 
vključevanje Romov in pravice otrok; 
ponovno poudarja, da je treba sprejeti 
posebne ukrepe za preprečitev 
diskriminacije in zaščito skupin, ki imajo 
strukturno manj pripadnikov, in skupin v 
ranljivem položaju, kot so ženske, invalidi, 
begunci, prosilci za azil in migranti, osebe 
LGBTI+ in manjšine, kot so Romi in 
osebe s slabšim socialno-ekonomskim 
ozadjem ter zapostavljeni ljudje ali tisti, ki 
jim grozita revščina in socialna 
izključenost; opozarja Komisijo, da so 
potrebna nadaljnja prizadevanja v tej 
smeri;

Or. en

Predlog spremembe 27
Terry Reintke
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva Komisijo, naj z jasnimi 
kazalniki, cilji, viri in mehanizmi 
spremljanja zagotovi, da se bo 
vključevanje načela enakosti spolov s 
presečnim pristopom dosledno upoštevalo 
na vseh stopnjah nastajanja politik EU; 
zato jo poziva, naj predloži načrt za 
vključevanje načela enakosti spolov, tudi 
pri dodeljevanju sredstev, in vidika 
presečnosti v vse politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo 
o preprečevanju diskriminacije;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 29
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo o 
preprečevanju diskriminacije;

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo o 
preprečevanju diskriminacije, da bi v 
pravnem okviru EU odpravili sedanjo 
vrzel na področju varstva pred 
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diskriminacijo na podlagi starosti, 
invalidnosti, vere ali prepričanja in spolne 
usmerjenosti na najpomembnejših 
življenjskih področjih, kot so socialna 
zaščita, izobraževanje ter dostop do blaga 
in storitev, in zagotovili, da EU ne bo 
uporabljala umetne hierarhije razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo o 
preprečevanju diskriminacije;

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo o 
preprečevanju diskriminacije; pozdravlja 
namero Komisije, da predlaga dodatno 
protidiskriminacijsko zakonodajo, kot je 
določeno v političnih smernicah Evropske 
komisije za obdobje 2019–2024, in jo 
poziva, naj jo čim prej pripravi;

Or. en

Predlog spremembe 31
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo 
o preprečevanju diskriminacije;

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta ukrepe, ki bodo 
podpirali zaščito družine in zakoncev, ki 
jo tvorijo;

Or. es
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Predlog spremembe 32
Bartosz Arłukowicz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo 
o preprečevanju diskriminacije;

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, 
naj nadaljujeta prizadevanje za 
horizontalno direktivo o preprečevanju 
diskriminacije;

Or. pl

Predlog spremembe 33
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj redno 
izmenjujejo najboljšo prakso in se 
zavzamejo za poenotenje pravic žensk v 
Evropi, tako da v ustrezno zakonodajo 
vključijo ukrepe in prakso, ki omogočajo 
najvišjo raven varstva in trenutno veljajo 
v evropskih državah;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Svet, naj vzpostavi skupino 
za enakoste spolov, v kateri bi bili 
zastopani vsi ministri in sekretarji držav, 
pristojni za to področje, ki bi sprejela 
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konkretne skupne ukrepe, s katerimi bi 
odpravili pomanjkljivosti na področju 
ženskih pravic in enakosti spolov, ter 
bedela nad tem, da se bo o teh vprašanjih 
razpravljalo na najvišji politični ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva evropske institucije, naj 
spoštujejo enakost na delovnem mestu, 
zlasti na odgovornih položajih;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen;

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen; obžaluje, da evropska 
strategija za enakost spolov ne vsebuje 
posebnih ukrepov, ki bi podpirali spolno 
in reproduktivno zdravje in pravice v EU, 
in poziva, da bi jih vključili v naslednjo 
zdravstveno strategijo EU ter zanje 
namenili posebna finančna sredstva; 
opozarja, da so potrebna primerna orodja 
za merjenje napredka pri omogočanju 
univerzalnega dostopa do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ter 
poziva Komisijo in države članice, naj 
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zagotovijo, da bodo spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice zaščiteni 
in se bodo izpolnjevali za vse; poziva 
Komisijo, naj pozorno spremlja spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 37
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen;

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen; obsoja hude kršitve 
pravic žensk in otrok v EU in zunaj nje, 
kot so pohabljanje ženskih spolnih 
organov, prisilni splav in sterilizacija, 
zgodnje in prisilne poroke ter druga 
škodljiva dejanja za ženske in dekleta; 
poziva k akcijskemu načrtu na ravni EU 
za preprečevanje in odpravo vseh oblik 
nasilja na podlagi spola; zato poziva k 
imenovanju koordinatorja za izvajanje 
tega akcijskega načrta; dejanja, ki 
škodujejo ženskam in dekletom;

Or. en

Predlog spremembe 38
Bartosz Arłukowicz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen;

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker se je zmanjšal dostop do 
statutarnega spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic; poudarja, da morajo 
države članice spoštovati, varovati in 
upoštevati zaveze v zvezi z reproduktivnim 
in spolnim zdravjem vseh žensk in deklet, 
brez prisile, diskriminacije in nasilja;

Or. pl

Predlog spremembe 39
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen;

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja v naših 
družbah; zato poudarja, da je treba z 
vsemi ukrepi zoper to nasilje preprečevati 
vse oblike diskriminacije na podlagi spola, 
rase, državljanstva, spolne usmerjenosti, 
vere ali drugega družbenega statusa;

Or. es

Predlog spremembe 40
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen;

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja;

Or. pl
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Predlog spremembe 41
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen zaradi velike 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola in ker dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ni v 
celoti zagotovljen;

3. izraža zaskrbljenost zaradi 
razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi 
spola;

Or. en

Predlog spremembe 42
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k učinkovitemu 
preprečevanju neenakosti spolov in 
nasilja na podlagi spola z izobraževalnimi 
ukrepi za mlade in skupaj z njimi, pa tudi 
s celovito spolno vzgojo za vse mlade;

Or. en

Predlog spremembe 43
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen zdravstvene in 
spolne vzgoje, zlasti za dekleta in mlade 
osebe LGBTI, ki še posebej trpijo zaradi 
neenakih spolnih norm; v zvezi s tem 
poziva k sprejetju evropskega pristopa k 
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celoviti spolni vzgoji, ki bi bil v skladu s 
standardi Svetovne zdravstvene 
organizacije in smernicami Unesca ter bi 
države članice podprl pri zagotavljanju 
splošnega dostopa do tega izobraževanja 
brez diskriminacije na kakršni koli 
podlagi; poudarja pomembno vlogo 
organizacij civilne družbe pri 
zagotavljanju spolne vzgoje; poziva 
Komisijo, naj tem organizacijam nameni 
ustrezna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 44
Malin Björk

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. znova poudarja, da je odrekanje 
storitev spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic, vključno z varnim in 
zakonitim splavom, ena od oblik nasilja 
nad ženskami in dekleti; ponavlja, da 
morajo ženske in dekleta ohraniti nadzor 
nad svojim telesom in spolnostjo ter da 
popolno spoštovanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic 
vključuje tudi pravice oseb LGBTI; znova 
poziva vse države članice, naj jamčijo za 
celovito spolno vzgojo, enostaven dostop 
žensk do načrtovanja družine in celoten 
nabor storitev na področju 
reproduktivnega in spolnega zdravja, 
vključno s sodobnimi načini kontracepcije 
ter varnim in zakonitim splavom;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
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Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da področje 
reproduktivnega in spolnega zdravja 
spada v izključno pristojnost držav članic 
in ga ni mogoče urejati na ravni EU, ki ne 
bi smela izvajati pritiska na tem področju; 
želi spomniti, da so pristojnosti v zvezi z 
zaščito in izboljšanjem zdravja ljudi po 
členu 6 PDEU v rokah držav članic;

Or. pl

Predlog spremembe 46
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja pobudo Komisije, da 
vzpostavi mrežo EU za preprečevanje 
nasilja na podlagi spola in nasilja v 
družini, v kateri bodo lahko države članice 
in deležniki izmenjavali dobro prakso, ter 
financira usposabljanje, razvoj 
zmogljivosti in podporne storitve.

Or. ro

Predlog spremembe 47
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da je nasilje nad 
ženskami, samo zato ker so ženske, ali 
nasilje, ki je namerno uperjeno proti 
ženskam, eden največjih izzivov za naše 
družbe; zato poziva Komisijo, naj stori 
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vse, da prepreči in ustavi nasilje na 
podlagi spola ter podpre in zaščiti žrtve 
teh kaznivih dejanj;

Or. ro

Predlog spremembe 48
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja, da so pravice žensk 
človekove pravice, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj si močneje prizadevajo 
za odpravo stereotipov glede spolov, in 
sicer z boljšim sodelovanjem s civilno 
družbo in lokalnimi organizacijami, ki se 
zavzemajo za pravice žensk in krepitev 
njihove vloge;

Or. en

Predlog spremembe 49
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi 
k Istanbulski konvenciji; izraža pohvalo 
Komisiji za zavezo, da bo predlagala 
ukrepe za doseganje istih ciljev, če bi 
pristop h konvenciji obtičal;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 50
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi 
k Istanbulski konvenciji; izraža pohvalo 
Komisiji za zavezo, da bo predlagala 
ukrepe za doseganje istih ciljev, če bi 
pristop h konvenciji obtičal;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 51
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi 
k Istanbulski konvenciji; izraža pohvalo 
Komisiji za zavezo, da bo predlagala 
ukrepe za doseganje istih ciljev, če bi 
pristop h konvenciji obtičal;

4. je globoko zaskrbljen, ker je 33 % 
žensk v EU že izkusilo fizično in/ali 
spolno nasilje; obžaluje, da šest držav 
članic – Bolgarija, Češka republika, 
Madžarska, Litva, Latvija in Slovaška – še 
vedno ni ratificiralo Istanbulske 
konvencije; meni, da neuspešen pristop 
EU k Istanbulski konvenciji slabi njeno 
verodostojnost in sposobnost, da v svetu 
velja za normativno silo; poziva EU, naj 
pristopi k tej konvenciji, in vse države 
članice, naj jo nemudoma ratificirajo ; 
izraža pohvalo Komisiji za njeno zavezo, 
da bo predlagala ukrepe za doseganje teh 
ciljev, če bi pristop h konvenciji obtičal;

Or. en

Predlog spremembe 52
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi 
k Istanbulski konvenciji; izraža pohvalo 
Komisiji za zavezo, da bo predlagala 
ukrepe za doseganje istih ciljev, če bi 
pristop h konvenciji obtičal;

4. 4. poziva Svet, naj nemudoma 
ratificira Istanbulsko konvencijo na 
osnovi širšega pristopa brez omejitev; 
izraža pohvalo Komisiji za zavezo, da si bo 
še bolj prizadevala za čim prejšnji pristop 
EU k Istanbulski konvenciji, in opozarja, 
da bi morali novi zakonodajni ukrepi 
zoper nasilje na podlagi spola ratifikacijo 
Istanbulske konvencije dopolnjevati in 
predstavljati zgolj drugo možnost; poziva 
države članice, ki še niso ratificirale 
konvencije, to so Bolgarija, Češka 
republika, Madžarska, Latvija, Litva in 
Slovaška, naj to storijo;

Or. en

Predlog spremembe 53
Malin Björk

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi 
k Istanbulski konvenciji; izraža pohvalo 
Komisiji za zavezo, da bo predlagala 
ukrepe za doseganje istih ciljev, če bi 
pristop h konvenciji obtičal;

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi 
k Istanbulski konvenciji ter se zavzame in 
aktivno podpre, da bi jo ratificirale vse 
države članice kot temeljno mednarodno 
obveznost na področju človekovih pravic; 
izraža pohvalo Komisiji za njeno zavezo, 
da bo predlagala ukrepe za doseganje teh 
ciljev, če bi pristop h konvenciji obtičal;

Or. en

Predlog spremembe 54
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi 
k Istanbulski konvenciji; izraža pohvalo 
Komisiji za zavezo, da bo predlagala 
ukrepe za doseganje istih ciljev, če bi 
pristop h konvenciji obtičal;

4. poziva EU, naj ne pristopi k 
Istanbulski konvenciji, da ne bi še 
povečala neenakosti med moškimi in 
ženskami; 

Or. es

Predlog spremembe 55
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je zelo zaskrbljen zaradi nedavne 
odločitve Madžarske, da prepove pravico 
do pravnega priznanja spola, s čimer 
resno krši pravice transseksualcev in 
interseksualcev ter jih ogroža; opozarja, 
da Evropsko sodišče za človekove pravice 
dosledno in jasno vztraja, da pravno 
priznanje spola sodi k pravici do 
zasebnega in družinskega življenja iz 
evropskega pravnega okvira, ki je posebej 
zaščitena s členom 8 Evropske konvencije 
o človekovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 56
Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. izraža zaskrbljenost zaradi 
nazadovanja na področju enakosti spolov 
v številnih državah članicah, kar je 
posledica političnega diskurza, ki ga 
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pogosto vodijo na najvišjih državnih 
ravneh, nekateri cerkveni predstavniki in 
številne zelo konzervativne organizacije, s 
tem ko širijo patriarhalno vizijo družbe, s 
čimer spodkopavajo emancipacijo, 
samostojnost in dostojanstvo žensk;

Or. en

Predlog spremembe 57
Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. obsoja širjenje politične naracije, 
ki namerno napačno razlaga vsebino 
Istanbulske konvencije, ter porast 
homofobičnega in transfobičnega 
sovražnega govora, pa tudi ukrepe, kot je 
na primer spodbujanje območij brez oseb 
LGBTI na Poljskem ali odprava pravnega 
priznanja transspolnih oseb na 
Madžarskem.

Or. en

Predlog spremembe 58
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. pozdravlja prizadevanja Komisije, 
da bi v skladu s členom 83(1) PDEU 
predstavila pobudo za razširitev področij 
kaznivih dejanj na posebne oblike nasilja 
na podlagi spola;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k akcijskemu načrtu na 
ravni celotne EU za preprečevanje vseh 
oblik nasilja na podlagi spola in boj proti 
njim ter zato k imenovanju koordinatorja 
za izvajanje tega akcijskega načrta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 60
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k akcijskemu načrtu na ravni 
celotne EU za preprečevanje vseh oblik 
nasilja na podlagi spola in boj proti njim 
ter zato k imenovanju koordinatorja za 
izvajanje tega akcijskega načrta;

5. poziva k akcijskemu načrtu na ravni 
celotne EU za preprečevanje vseh oblik 
nasilja na podlagi spola in boj proti njim; 
zato poziva k imenovanju koordinatorja za 
izvajanje tega akcijskega načrta; vendar 
poudarja, da bo najbolje pravno urediti 
vse razsežnosti nasilja na podlagi spola v 
enem samem zakonodajnem aktu, in sicer 
s sprejetjem direktive za boj proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola; 
ponovno poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži pravni akt o preprečevanju in 
odpravi vseh oblik nasilja na podlagi 
spola, tako da uporabi pravico do 
zakonodajne pobude iz člena 225 PDEU; 
poziva jo, naj si močneje prizadeva za tak 
napredek;

Or. en



AM\1205960SL.docx 29/45 PE652.467v01-00

SL

Predlog spremembe 61
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k akcijskemu načrtu na ravni 
celotne EU za preprečevanje vseh oblik 
nasilja na podlagi spola in boj proti njim 
ter zato k imenovanju koordinatorja za 
izvajanje tega akcijskega načrta;

5. poziva k akcijskemu načrtu na ravni 
celotne EU za preprečevanje vseh oblik 
nasilja nad ženskami in moškimi ter boj 
proti njim; zato poziva k imenovanju 
koordinatorja za izvajanje tega akcijskega 
načrta; poudarja potrebo po strategiji EU 
za odpravo pohabljanja ženskih spolovil, 
prisilnega splava in sterilizacije, otroških, 
zgodnjih in prisilnih porok ter tako 
imenovanega nasilja zaradi časti, in 
nudenje pomoči žrtvam teh kaznivih 
dejanj;

Or. pl

Predlog spremembe 62
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k akcijskemu načrtu na ravni 
celotne EU za preprečevanje vseh oblik 
nasilja na podlagi spola in boj proti njim 
ter zato k imenovanju koordinatorja za 
izvajanje tega akcijskega načrta;

5. poziva k akcijskemu načrtu na ravni 
celotne EU za preprečevanje neenakosti 
zaradi izvajanja politik vključevanja 
načela enakosti spolov, ki spodbujajo 
viktimizacijo žensk in kriminalizacijo 
moških, ter boj proti njim;

Or. es

Predlog spremembe 63
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
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Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da so ženske, ki se 
ukvarjajo s spolno industrijo, vštevši 
prostitucijo, zaradi revščine, 
diskriminacije in drugih vrst stiske, 
dnevno izpostavljene spolnemu nasilju in 
zlorabi; poziva k ciljnim ukrepom, s 
katerimi bi zagotovili spolno svobodo in 
neodvisnost vseh žensk;

Or. en

Predlog spremembe 64
Malin Björk

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
neprekinjenost dela koordinatorja EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, in sicer s 
podelitvijo mandata, ki omogoča razvoj 
novih pobud; pozdravlja novo strategijo za 
boj proti trgovini z ljudmi, ki naj bi jo 
predložila Komisija; poziva k reviziji 
Direktive 2011/36/EU, da bi lahko uporabo 
storitev, ki jih zagotavljajo žrtve trgovine z 
ljudmi, opredelili kot kaznivo dejanje;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
neprekinjenost dela koordinatorja EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, in sicer s 
podelitvijo mandata, ki omogoča razvoj 
novih pobud; pozdravlja novo strategijo za 
boj proti trgovini z ljudmi, ki naj bi jo 
predložila Komisija; poziva k reviziji 
Direktive 2011/36/EU, da bi razdelali 
določbe za opravljanje storitev in 
dovoljenj za prebivanje za žrtve trgovine z 
ljudmi in da bi lahko uporabo storitev, ki 
jih zagotavljajo žrtve trgovine z ljudmi, 
opredelili kot kaznivo dejanje, za kaznivo 
dejanje trgovine z ljudmi za namene 
spolnega izkoriščanja pa predpisali strožjo 
kazen ;

Or. en

Predlog spremembe 65
Bartosz Arłukowicz

Osnutek mnenja
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Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
neprekinjenost dela koordinatorja EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, in sicer s 
podelitvijo mandata, ki omogoča razvoj 
novih pobud; pozdravlja novo strategijo za 
boj proti trgovini z ljudmi, ki naj bi jo 
predložila Komisija; poziva k reviziji 
Direktive 2011/36/EU, da bi lahko uporabo 
storitev, ki jih zagotavljajo žrtve trgovine z 
ljudmi, opredelili kot kaznivo dejanje;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
neprekinjenost dela koordinatorja EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, in sicer s 
podelitvijo mandata, ki omogoča razvoj 
novih pobud; pozdravlja novo strategijo za 
boj proti trgovini z ljudmi, ki naj bi jo 
predložila Komisija; poziva k reviziji 
Direktive 2011/36/EU, da bi lahko uporabo 
storitev, ki jih zagotavljajo žrtve trgovine z 
ljudmi, opredelili kot kaznivo dejanje; 
poudarja, da so žrtve trgovine z ljudmi 
največkrat ženske, zato je treba 
prizadevanja usmeriti v pomoč tistim, ki 
so bile pretihotapljene;

Or. pl

Predlog spremembe 66
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
neprekinjenost dela koordinatorja EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, in sicer s 
podelitvijo mandata, ki omogoča razvoj 
novih pobud; pozdravlja novo strategijo za 
boj proti trgovini z ljudmi, ki naj bi jo 
predložila Komisija; poziva k reviziji 
Direktive 2011/36/EU, da bi lahko uporabo 
storitev, ki jih zagotavljajo žrtve trgovine z 
ljudmi, opredelili kot kaznivo dejanje;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
neprekinjenost dela koordinatorja EU za 
boj proti trgovini z ljudmi, in sicer s 
podelitvijo mandata, ki omogoča razvoj 
novih pobud; pozdravlja novo strategijo za 
boj proti trgovini z ljudmi, ki naj bi jo 
predložila Komisija; poudarja, je treba 
odpraviti nekaznovanost tistih, ki s 
trgovino ustvarjajo dobiček; poziva k 
reviziji Direktive 2011/36/EU, da bi lahko 
uporabo storitev, ki jih zagotavljajo žrtve 
trgovine z ljudmi, opredelili kot kaznivo 
dejanje;

Or. pl

Predlog spremembe 67
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Maria Walsh

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da mora Komisija 
obravnavati posebne razmere, ki glede 
zaščite žensk proti nasilju na podlagi 
spola vladajo v sprejemnih objektih, in 
poziva k prilagojeni infrastrukturi za 
ženske in dekleta ter po potrebi 
ustreznemu usposabljanju osebja v teh 
objektih;

Or. en

Predlog spremembe 68
Maria Walsh

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike 
kibernetskega nasilja, ki so izraz nasilja na 
podlagi spola; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni instrument za boj 
proti kibernetskemu nasilju;

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike 
kibernetskega nasilja, ki niso nevtralne 
glede na spol, ampak so nesorazmerno 
usmerjene v ženske in torej izraz nasilja na 
podlagi spola; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni instrument za boj 
proti kibernetskemu nasilju nad ženskami, 
saj grožnje z nasiljem in zlorabo globoko 
vplivajo na duševno zdravje žensk na vseh 
ravneh njihovega osebnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 69
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike 
kibernetskega nasilja, ki so izraz nasilja 
na podlagi spola; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni instrument za boj 
proti kibernetskemu nasilju;

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike nasilja na 
podlagi spola, kot je kibernetsko nasilje; 
poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajni 
instrument za boj proti vsem drugim 
oblikam nasilja na podlagi spola, vključno 
s kibernetskim nasiljem;

Or. en

Predlog spremembe 70
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike 
kibernetskega nasilja, ki so izraz nasilja na 
podlagi spola; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni instrument za boj 
proti kibernetskemu nasilju;

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike 
kibernetskega nasilja, ki so izraz nasilja na 
podlagi spola; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni instrument za boj 
proti kibernetskemu nasilju in drugim 
oblikam spletnega nasilja nad ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 71
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike 
kibernetskega nasilja, ki so izraz nasilja na 
podlagi spola; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni instrument za boj 
proti kibernetskemu nasilju;

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa 
ali opredelitev za različne oblike 
kibernetskega nasilja; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni instrument za boj 
proti kibernetskemu nasilju;

Or. es
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Predlog spremembe 72
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je zaradi hitre preobrazbe 
in digitalizacije gospodarstva in trga dela, 
kjer so za 90 % delovnih mest potrebna 
osnovna digitalna znanja, bistveno, da 
ženske sooblikujejo prihodnost in da 
veliko več deklet kot zdaj pridobi 
računalniška znanja in spretnosti, saj 
drugače ne bodo mogle sodelovati pri 
oblikovanju jutrišnjega digitalnega sveta;

Or. ro

Predlog spremembe 73
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj podpre 
ukrepe za zmanjšanje plačne vrzeli, ki je 
ena od oblik spolne diskriminacije;

Or. pl

Predlog spremembe 74
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 
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osebja organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem na 
podlagi spola in kaznivimi dejanji iz 
sovraštva, vključno s tistimi, ki so bila 
storjena na spletu; poziva države članice, 
naj zagotovijo varne pogoje za prijavljanje, 
se borijo proti nezadostnemu prijavljanju, 
prav tako pa zagotovijo pravno pomoč ter 
integrirane podporne storitve in zavetišča;

osebja organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem v 
družinah in kaznivimi dejanji iz sovraštva, 
vključno s tistimi, ki so bila storjena na 
spletu; poziva države članice, naj 
zagotovijo varne pogoje za prijavljanje, se 
borijo proti nezadostnemu prijavljanju, 
prav tako pa zagotovijo pravno pomoč ter 
integrirane podporne storitve in zavetišča; 
poudarja, da je za zaščito načela enakosti 
vseh državljanov pred zakonom 
temeljnega pomena vključiti vse, ki so v 
ranljivem položaju, brez diskriminacije na 
podlagi spola;

Or. es

Predlog spremembe 75
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 
osebja organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem na 
podlagi spola in kaznivimi dejanji iz 
sovraštva, vključno s tistimi, ki so bila 
storjena na spletu; poziva države članice, 
naj zagotovijo varne pogoje za prijavljanje, 
se borijo proti nezadostnemu prijavljanju, 
prav tako pa zagotovijo pravno pomoč ter 
integrirane podporne storitve in zavetišča;

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 
organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem na 
podlagi spola in kaznivimi dejanji iz 
sovraštva, vključno s tistimi, ki so bila 
storjena na spletu, ter zagotovijo, da bodo v 
središču pravice žrtve in se pri sodnih, 
zdravstvenih in policijskih postopkih 
preprečijo diskriminacija, travmatizacija 
ali ponovna viktimizacija; poziva države 
članice, naj zagotovijo varne pogoje za 
prijavljanje, obravnavajo nezadostno 
prijavljanje, prav tako pa zagotovijo 
pravno pomoč ter integrirane podporne 
storitve in zavetišča;

Or. en

Predlog spremembe 76



PE652.467v01-00 36/45 AM\1205960SL.docx

SL

Maria Walsh

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 
osebja organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem na 
podlagi spola in kaznivimi dejanji iz 
sovraštva, vključno s tistimi, ki so bila 
storjena na spletu; poziva države članice, 
naj zagotovijo varne pogoje za prijavljanje, 
se borijo proti nezadostnemu prijavljanju, 
prav tako pa zagotovijo pravno pomoč ter 
integrirane podporne storitve in zavetišča;

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 
osebja organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem na 
podlagi spola in kaznivimi dejanji iz 
sovraštva, vključno s tistimi, ki so bila 
storjena na spletu; države članice tudi 
poziva, naj zagotovijo varne pogoje za 
prijavljanje, se borijo proti nezadostnemu 
prijavljanju, prav tako pa zagotovijo 
pravno pomoč ter integrirane podporne 
storitve in zavetišča ter izvajajo 
preventivne ukrepe, pri katerih bodo 
upoštevale posebne potrebe ranljivih 
skupin žensk, kot so otroške žrtve, 
invalidke, begunke in ženske LBTI;

Or. en

Predlog spremembe 77
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 
osebja organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem na 
podlagi spola in kaznivimi dejanji iz 
sovraštva, vključno s tistimi, ki so bila 
storjena na spletu; poziva države članice, 
naj zagotovijo varne pogoje za prijavljanje, 
se borijo proti nezadostnemu prijavljanju, 
prav tako pa zagotovijo pravno pomoč ter 

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega 
varstva, med drugim z usposabljanjem 
osebja organov kazenskega pregona in 
pravosodnih organov v zvezi z nasiljem na 
podlagi spola in kaznivimi dejanji iz 
sovraštva, vključno s tistimi, ki so bila 
storjena na spletu; poziva države članice, 
naj zagotovijo varne pogoje za prijavljanje, 
se borijo proti nezadostnemu prijavljanju, 
prav tako pa zagotovijo pravno pomoč ter 
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integrirane podporne storitve in zavetišča; integrirane podporne storitve in zavetišča; 
poziva države članice, naj odpravijo 
nekaznovanost za spolno nasilje in nasilje 
na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 78
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. je zgrožen nad stalnimi napadi na 
spolno in reproduktivno zdravje in pravice 
žensk, vključno s pravico do varnega 
splava; poziva k odpornim ukrepom, da se 
vsem ženskam omogoči uživanje te 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 79
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj nemudoma 
predstavi predlog za pregled direktive o 
pravicah žrtev, ker je treba dodati posebno 
poglavje o žrtvah nasilja na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 80
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj.

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 81
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 82
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj.

9. z zaskrbljenostjo opaža, da 
viktimizacijo žensk spodbujajo povsem 
ideološke premise, ki jih uporabljajo 
številne organizacije civilne družbe, ki se 
borijo za enakost žensk in moških; 
poudarja, da so številne med njimi 
opustile plemenitejše cilje ali pa so bile 
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namerno ustanovljene, da bi postale del 
ustroja nekaterih strani, njihov edini 
namen pa je bil pridobiti glasove in 
subvencije, s čimer so razklale družbo; je 
zaskrbljen, ker se večini družbe vsiljujejo 
pristranska ideološka stališča, ki temeljijo 
na vprašljivih „pravicah manjšin“, 
najsibodo prave ali izmišljene;

Or. es

Predlog spremembe 83
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj.

9. z zaskrbljenostjo opaža, da se 
državljanski prostor za organizacije civilne 
družbe in zagovornike človekovih pravic, 
ki delujejo na področju enakosti spolov, 
pravic manjšin in pravic žensk ter spolnega 
in reproduktivnega zdravja in pravic, vse 
bolj krči; je močno zaskrbljen, ker se 
poskuša z gibanji proti enakosti spolov in 
osebam LGBTI, ki so se okrepila v več 
državah članicah, spodbijati uveljavljene 
temeljne pravice na področju enakosti 
spolov, njihov cilj pa je preprečiti in 
izničiti zakone in politike, s katerimi se 
pred zločini zaradi sovraštva in 
diskriminacijo ščitijo pravice žensk in 
oseb LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 84
Malin Björk

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj.

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj; poudarja, da je treba 
povečati finančno pomoč za organizacije 
civilne družbe in specializirane storitve, 
da bi zagotovili neodvisnost in strokovno 
znanje teh organizacij; poudarja potrebo 
po močnem in neodvisnem gibanju za 
ženska zavetišča;

Or. en

Predlog spremembe 85
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj.

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je 
državljanskega prostora za organizacije 
civilne družbe in zagovornike človekovih 
pravic, ki delujejo na področju enakosti 
spolov, pravic manjšin in pravic žensk ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, vedno manj in poziva k ostrejšim 
ukrepom, ki bi preprečili, da se prostor za 
civilno družbo nadalje krči;

Or. en

Predlog spremembe 86
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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9a. poziva k ločenemu zbiranju 
podatkov o enakosti spolov in predložitvi 
letnih poročil o stanju izvajanja strategije 
za enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 87
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, 
Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. je zaskrbljen, ker je kriza covida-
19 ženske nesorazmerno prizadela; je zelo 
v skrbeh, ker je od izbruha covida-19 
znatno poraslo nasilje nad ženskami in 
dekleti, zlasti še nasilje v družini; poziva 
EU in države članice, naj se usmerijo na 
posebne ukrepe in podporo za ženske in 
dekleta, tudi tako da vzpostavijo ustrezne 
storitve za obravnavo nasilja nad 
ženskami in dekleti ter specialistične 
podporne storitve za žrtve, kot so 
zavetišča, telefonske številke za pomoč v 
stiski, klepetalnice in druge ustvarjalne 
rešitve za pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 88
Dragoş Tudorache, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Ramona 
Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva EU in države članice, naj 
spodbujajo enakost spolov z ambicioznim 
izobraževalnim programom, pri čemer 
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poudarja, da mora imeti EU na tem 
področju vodilno vlogo in biti za zgled 
svetu, zlasti Afriki in Aziji, pri čemer je 
izobraževanje in krepitev vloge deklet in 
žensk najmočnejše gonilo emancipacije, 
družbenega razvoja in gospodarske rasti;

Or. en

Predlog spremembe 89
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. pozdravlja okrepljena prizadevanja 
Komisije, da bi se spoštovali standardi EU 
glede usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja in bi imele ženske in 
moški resnično možnost odločati se, kako 
se bodo osebno in poklicno razvijali;

Or. ro

Predlog spremembe 90
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj pripravi 
posebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, 
da imajo lokalne organizacije, ki 
opravljajo osnovne storitve, dostop do 
finančnih sredstev in so zaščitene pred 
napadi ali diskriminacijskim ravnanjem;

Or. en

Predlog spremembe 91
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Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da so stereotipi o spolih 
temeljni vzrok za njihovo neenakost in da 
se tradicionalne vloge spolov in stereotipi 
oblikujejo v zgodnjem otroštvu; zato meni, 
da so preventivni ukrepi ključni za 
uresničevanje enakosti spolov ter krepitev 
vloge žensk in deklet ter da so šole dobro 
okolje za nasprotovanje vlogi spolov in 
stereotipom; pozdravlja, da bo Komisija 
sprožila vseevropsko komunikacijsko 
kampanjo za boj proti stereotipom o 
spolih, ki bo usmerjena na sodelovanje 
mladih; meni pa, da bi morale EU in 
države članice bolje izkoristiti 
izobraževalne sisteme, da bi preprečili 
razvoj stereotipov o spolih v zgodnjem 
otroštvu;

Or. en

Predlog spremembe 92
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo, naj načelo 
enakosti spolov pri pripravi proračuna 
izvaja kot sestavni del proračunskega 
postopka na vseh stopnjah in v vseh 
proračunskih vrsticah; poziva k 
spremljanju porabe na področju enakosti 
spolov in dodelitvi neodvisne proračunske 
vrstice za vsak ciljno usmerjen ukrep ter 
ustrezne kazalnike, ocene učinka in 
namensko metodologijo; poziva k 
vzpostavitvi ustreznih mehanizmov 
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odgovornosti in preglednosti, pa tudi k 
rednemu poročanju o rezultatih, ki jih je 
treba razviti in uporabiti ob upoštevanju 
razlik med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 93
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo razpoložljivost in 
primerljivost kakovostnih razčlenjenih 
podatkov o nasilju na podlagi spola, tako 
da sodelujejo z Agencijo Evropske unije 
za temeljne pravice in Evropskim 
inštitutom za enakost spolov; ponovno 
poziva Komisijo, naj ustanovi evropsko 
nadzorno opazovalno skupino za področje 
nasilja na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 94
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. poziva Komisijo, naj s sprejetjem 
konkretnih ukrepov in mehanizmov 
spremljanja zagotovi uravnoteženo 
zastopanost spolov v vseh agencijah na 
področju pravosodja in notranjih zadev, 
tudi na vseh ravneh upravljanja in 
vodilnih položajih;

Or. en
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