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Predlog spremembe 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obžaluje, da ni obvezujočih ukrepov za 
zagotavljanje enake zastopanosti žensk in 
moških v Evropski komisiji; poziva k 
vzpostavitvi sistema za imenovanje 
komisarjev, po katerem bi države članice 
leta 2009 predlagale kandidatko in 
kandidata za komisarja, predsednik pa bi 
izbral ustreznega kandidata oziroma 
kandidatko, da bi zagotovil enakost med 
spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 2
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja dejstvo, da člena 9 in 10 
lizbonske strategije jasno določata, da je 
treba na vseh področjih politike EU 
dejavno spodbujati socialno vključevanje, 
socialno varstvo, enakost med ženskami in 
moškimi ter nediskriminacijo;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. zato poziva k dvojnemu pristopu, ki bo 
v praksi dopolnjeval vključevanje načela 
enakosti med spoloma, t.j. k pozitivnim 
ukrepom, pa tudi k jasnim in zavezujočim 
ciljem in ukrepom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja dejstvo, da dobi Listina 
temeljnih pravic Evropske unije enako 
pravno veljavo kot pogodbe (člen 6 PEU), 
na podlagi česar bo lahko Unija ohranil 
ali sprejela ukrepe za zagotavljanje 
posebnih prednosti manj zastopanega 
spola in boljo zaščito materinstva, zlasti 
na delovnem mestu (členi 23, 33 in 34 te 
listine); 

Or. fr

Predlog spremembe 5
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. izraža zadovoljstvo nad izjavo št. 19 o 7. izraža zadovoljstvo nad izjavo št. 19 o 
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členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, po kateri morajo države članice 
sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje 
in kaznovanje nasilja v družini ter za 
podporo in zaščito žrtev.

členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, po kateri morajo države članice 
sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje 
in kaznovanje nasilja ter za podporo in 
zaščito žrtev.

Or. en

Predlog spremembe 6
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. izraža zadovoljstvo nad izjavo št. 19 o 
členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, po kateri morajo države članice 
sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje 
in kaznovanje nasilja v družini ter za 
podporo in zaščito žrtev.

7. izraža zadovoljstvo nad izjavo št. 19 o 
členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, po kateri morajo države članice 
sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje 
in kaznovanje nasilja v družini ter za 
podporo in zaščito žrtev, kar je del 
prenosa načela enakosti med ženskami in 
moškimi.

Or. en
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