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Pozměňovací návrh 1
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. 
června 2006 o situaci romských žen
v Evropské unii, 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením konstatuje, že zákony
a praxe v oblasti rovnosti žen a mužů 
(v institucionální, finanční a lidské rovině) 
nejsou plně zaručeny; 

2. se znepokojením konstatuje, že 
prosazování zákonů a postupů v oblasti 
rovnosti žen a mužů (v institucionální, 
finanční a lidské rovině) nejsou plně 
zaručeny, i když existuje rozdíl mezi 
zeměmi, jež zahájily přístupová jednání,
a těmi, které je doposud nezahájily;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam rovných práv pro 
ženy a rovného zapojení na trhu práce, bez 

3. zdůrazňuje význam rovných práv pro 
ženy a jejich rovného zapojení na trhu 

                                               
1 T6-0244/2006
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nichž nelze dosáhnout ekonomické 
nezávislosti žen a bojovat proti chudobě, 
vůči níž jsou ženy zranitelnější než muži; 

práce, bez nichž nelze dosáhnout 
ekonomické nezávislosti žen, národního 
hospodářského růstu a ani bojovat proti 
chudobě, vůči níž jsou ženy zranitelnější 
než muži;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje že, na ženy nepřiměřeně 
dopadly škrty v oblasti sociálních služeb
a veřejných výdajů, jako jsou zdravotní
a péče o rodinu a děti; zdůrazňuje, že 
předchozí nemzdové benefity a služby 
umožnily ženám zapojit se do placeného 
pracovního poměru, a tak sladit pracovní
a rodinný život;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. se znepokojením konstatuje, že ženy, 
ačkoli jsou všeobecně nedostatečně 
zastoupené na trhu práce, jsou nadměrně 
zastoupené v určitých (tradičně 
„ženských“) pracovních místech, kde je 
jejich situace, zejména ve venkovských 
oblastech, více ohrožena; je dále 
znepokojen tím, že existují rozdíly mezi 
platy žen a mužů a že ženy se setkávají

4. se znepokojením konstatuje, že ženy, 
ačkoli jsou všeobecně nedostatečně 
zastoupené na trhu práce, jsou nadměrně 
zastoupené v určitých (tradičně 
„ženských“) pracovních místech, kde je 
jejich situace, zejména ve venkovských 
oblastech, více ohrožena; v tomto ohledu 
vyžaduje zvláštní opatření, aby se 
předcházelo feminizaci odvětví s „nižšími 



AM\748316CS.doc 5/19 PE414.923v01-00

CS

s potížemi při zakládání svých vlastních 
podniků;

výdělky"; je dále znepokojen tím, že 
existují rozdíly mezi platy žen a mužů a že 
ženy se setkávají s potížemi při zakládání 
svých vlastních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá vlády balkánských zemí, aby 
vytvořily právní rámec pro stejnou odměnu 
za práci pro ženy a muže, pomáhaly ženám 
při sladění soukromého a pracovního 
života, poskytly jim za tímto účelem 
vysoce kvalitní, přístupná a cenově 
dostupná zařízení péče o dítě a odstranily 
překážky, jež brání ženám v podnikání;

5. vyzývá vlády balkánských zemí, aby 
vytvořily právní rámec pro stejnou odměnu 
za práci pro ženy a muže, pomáhaly ženám 
při sladění soukromého a pracovního 
života, poskytly jim za tímto účelem 
vysoce kvalitní, přístupná a cenově 
dostupná zařízení péče o dítě a starší osoby
a odstranily překážky, jež brání ženám
v podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam vzdělání při 
odstraňování předsudků v oblasti rovnosti 
žen a mužů a kulturních předsudků a dále 
skutečnost, že samotný vzdělávací systém 
by neměl podporovat volbu povolání podle 
modelů založených na těchto předsudcích;

6. zdůrazňuje význam vzdělání při 
odstraňování negativních kulturních 
modelů ženských a mužských rolí a dále 
skutečnost, že samotný vzdělávací systém 
by neměl podporovat volbu povolání podle 
těchto negativních modelů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 8
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam vzdělání při 
odstraňování předsudků v oblasti rovnosti 
žen a mužů a kulturních předsudků a dále 
skutečnost, že samotný vzdělávací systém 
by neměl podporovat volbu povolání podle 
modelů založených na těchto předsudcích;

zdůrazňuje význam vzdělání při 
odstraňování stereotypů spojených se 
společenskými modely ženských
a mužských rolí a kulturních stereotypů
a dále skutečnost, že samotný vzdělávací 
systém by neměl podporovat modely 
založené na těchto předsudcích, a to ani 
při volbě povolání;

Or. bg

Pozměňovací návrh 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se domnívá, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li mít rovné zastoupení v politickém
a ekonomickém rozhodování; vyzývá 
příslušné země, aby zavedly kvóty
v politických stranách a národních 
shromážděních a učinily pozitivní opatření, 
jež povedou k odstranění „skleněného 
stropu“;

8. domnívá se, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li se rovnocenně podílet na 
politickém a ekonomickém rozhodování; 
vyzývá příslušné země, aby v případě 
potřeby zavedly kvóty v politických 
stranách a národních shromážděních
s cílem zajistit ženám možnost účasti 
na politickém životě a překonat jejich 
nedostatečné zastoupení a aby učinily 
pozitivní opatření, jež povedou
k odstranění „skleněného stropu“;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 10
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se domnívá, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li mít rovné zastoupení v politickém
a ekonomickém rozhodování; vyzývá 
příslušné země, aby zavedly kvóty
v politických stranách a národních 
shromážděních a učinily pozitivní opatření, 
jež povedou k odstranění „skleněného 
stropu“;

8. domnívá se, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li se rovnocenně podílet na
politickém a ekonomickém rozhodování; 
vítá stanovení kvót a vyzývá příslušné 
země, které tak doposud neučinily, aby 
zavedly kvóty v politických stranách
a národních shromážděních a učinily 
pozitivní opatření, jež povedou
k odstranění „skleněného stropu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se domnívá, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li mít rovné zastoupení v politickém
a ekonomickém rozhodování; vyzývá 
příslušné země, aby zavedly kvóty
v politických stranách a národních 
shromážděních a učinily pozitivní opatření, 
jež povedou k odstranění „skleněného 
stropu“;

8. domnívá se, že ženy na Balkáně, které 
byly postiženy válkou, by již neměly být 
považovány pouze ze oběti války, ale spíše 
za aktivní činitele stabilizace a řešení 
konfliktů; zdůrazňuje, že tuto úlohu mohou 
balkánské ženy obecně plnit jen tehdy, 
budou-li se rovnocenně podílet na 
politickém a ekonomickém rozhodování; 
vyzývá příslušné země, aby zavedly kvóty
v politických stranách a národních 
shromážděních a učinily pozitivní opatření, 
jež povedou k odstranění „skleněného 
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stropu“; a vyzývá země, které tak již 
učinily, aby v tomto procesu pokračovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se domnívá, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li mít rovné zastoupení v politickém
a ekonomickém rozhodování; vyzývá 
příslušné země, aby zavedly kvóty
v politických stranách a národních 
shromážděních a učinily pozitivní opatření, 
jež povedou k odstranění „skleněného 
stropu“;

8. domnívá se, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li se rovnocenně podílet na 
politickém a ekonomickém rozhodování; 
vyzývá příslušné země, aby podporovaly 
zastoupení žen v politických stranách
a národních shromážděních a učinily 
opatření, jež zajistí, aby se ženy a muži 
učili občanské odpovědnosti od raného 
věku, a jež jednou pro vždy povedou
k odstranění „skleněného stropu“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se domnívá, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li mít rovné zastoupení v politickém

8. domnívá se, že ženy na Balkáně by již 
neměly být považovány pouze ze oběti 
války, ale spíše za aktivní činitele 
stabilizace a řešení konfliktů; zdůrazňuje, 
že tuto úlohu mohou plnit jen tehdy, 
budou-li se rovnocenně podílet na 
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a ekonomickém rozhodování; vyzývá 
příslušné země, aby zavedly kvóty
v politických stranách a národních 
shromážděních a učinily pozitivní
opatření, jež povedou k odstranění 
„skleněného stropu“;

politickém a ekonomickém rozhodování 
vyzývá příslušné země, aby učinily 
opatření, jež povedou k odstranění 
„skleněného stropu“;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že domácí násilí je 
rozšířeno mnohem více, než ukazují 
stávající údaje, a že dostupné statistiky
a údaje jsou roztříštěné, špatně 
shromážděné a neucelené i v zemích, 
které pro tuto oblast přijaly zvláštní právní 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam kampaní za zvýšení 
povědomí pro boj proti předsudkům, 
diskriminaci (z hlediska rovnosti žen
a mužů, kulturní a náboženské)
a domácímu násilí a za rovnost mezi 
ženami a muži všeobecně; poukazuje na to, 
že tyto kampaně by měly být provázeny 
podporou pozitivního obrazu o úloze žen 
prostřednictvím prezentace příkladů
v médiích a reklamě, vzdělávacích 

10. zdůrazňuje význam informačních
kampaní pro boj proti diskriminaci (na 
základě pohlaví, kulturní a náboženské 
diskriminaci) a násilí a za rovnost mezi 
ženami a muži obecně; poukazuje na to, že 
tyto kampaně by měly být provázeny 
podporou pozitivního obrazu úlohy žen 
prostřednictvím prezentace příkladů
v médiích a reklamě, vzdělávacích 
materiálech a na internetu;
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materiálech a na internetu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá poslední vývoj v oblasti právního
a institucionálního rámce pro rovné 
příležitosti pro ženy a muže v příslušných 
zemích; zároveň opětovně zdůrazňuje, že 
je nutné přijmout důrazná opatření, jež 
zajistí, aby tato ustanovení byla plně 
prováděna v praxi;

11. vítá poslední vývoj v oblasti právního
a institucionálního rámce, jenž je výrazem 
pevného odhodlání zajistit rovné 
příležitosti pro ženy a muže v příslušných 
zemích; zároveň opětovně zdůrazňuje, že 
je nutné přijmout důrazná opatření, jež 
zajistí, aby tato ustanovení byla plně 
prováděna v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11а. vyzývá vlády balkánských zemí, aby 
přijaly opatření, jimž se připraví cesta
k uplatňování integrovaného přístupu
v otázce rovnosti žen a mužů na všech 
úrovních a ve všech oblastech 
společenského a politického života;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 18
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Bývalou jugoslávskou 
republiku Makedonii, aby ratifikovala 
výše uvedenou rezoluci 1325 (2000) Rady 
bezpečnosti OSN; vyzývá dále země, které 
tuto rezoluci již ratifikovaly, aby
k ní vypracovaly vnitrostátní prováděcí 
plány;

12. vyzývá všechny členské státy EU, 
které doposud nepřijaly vnitrostátní
prováděcí plány pro rezoluci Rady 
bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) , a aby je 
uplatňovaly při jednání s balkánskými 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Bývalou jugoslávskou 
republiku Makedonii a Moldavskou 
republiku, aby podepsaly a ratifikovaly 
Úmluvu OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen z roku 1979 (CEDAW);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením konstatuje, že 
balkánské země jsou zeměmi, ze kterých 
vychází obchod s lidmi, a že oběťmi tohoto 

14. se znepokojením konstatuje, že některé 
balkánské země byly označeny za země
původu obchodování s lidmi nebo země 
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obchodu jsou většinou ženy a děti; 
zdůrazňuje, že pro předcházení tomuto 
obchodu a ochranu případných obětí jsou 
nezbytné boj proti feminizaci chudoby, 
opatření proti korupci a ekonomická 
nezávislost žen;

tranzitní, a že oběťmi tohoto obchodu jsou 
většinou ženy a děti; zdůrazňuje, že pro 
předcházení tomuto obchodu a ochranu 
případných obětí je nezbytná rovnost mužů
a žen, boj proti feminizaci 
chudoby,opatření proti korupci
a ekonomická nezávislost ;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Doris Pack, Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením konstatuje, že 
balkánské země jsou zeměmi, ze kterých 
vychází obchod s lidmi, a že oběťmi tohoto 
obchodu jsou většinou ženy a děti; 
zdůrazňuje, že pro předcházení tomuto 
obchodu a ochranu případných obětí jsou 
nezbytné boj proti feminizaci chudoby, 
opatření proti korupci a ekonomická 
nezávislost žen;

14. se znepokojením konstatuje, že 
balkánské země jsou tranzitními zeměmi
pro obchod s lidmi a že oběťmi tohoto 
obchodu jsou většinou ženy a děti; 
zdůrazňuje, že pro předcházení tomuto 
obchodu a ochranu případných obětí jsou 
nezbytné rovnost mužů a žen, informační 
kampaně a opatření proti korupci
a organizovanému zločinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením konstatuje, že 
balkánské země jsou zeměmi, ze kterých 
vychází obchod s lidmi, a že oběťmi tohoto 
obchodu jsou většinou ženy a děti; 
zdůrazňuje, že pro předcházení tomuto 
obchodu a ochranu případných obětí jsou 

14. se znepokojením konstatuje, že 
balkánské země jsou zeměmi, ze kterých 
vychází obchod s lidmi, a že oběťmi tohoto 
obchodu jsou většinou ženy a děti; 
zdůrazňuje, že rovnost mužů a žen, boj 
proti feminizaci chudoby, opatření proti 
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nezbytné boj proti feminizaci chudoby, 
opatření proti korupci a ekonomická 
nezávislost žen;

korupci a ekonomická nezávislost žen jsou 
nezbytné pro předcházení negativním 
jevům v balkánským zemích, jakými jsou 
prostituce a obchod s lidmi, a pro ochranu 
případných obětí;

Or. bg

Pozměňovací návrh 23
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením konstatuje, že 
balkánské země jsou zeměmi, ze kterých 
vychází obchod s lidmi, a že oběťmi tohoto 
obchodu jsou většinou ženy a děti; 
zdůrazňuje, že pro předcházení tomuto 
obchodu a ochranu případných obětí jsou 
nezbytné boj proti feminizaci chudoby, 
opatření proti korupci a ekonomická 
nezávislost žen;

14. se znepokojením konstatuje, že obchod
s lidmi má svůj původ v balkánských zemí,
a že oběťmi tohoto obchodu jsou většinou 
ženy a děti; zdůrazňuje, že pro předcházení 
tomuto obchodu a ochranu případných 
obětí jsou nezbytné rovnost pohlaví, boj 
proti feminizaci chudoby, opatření proti 
korupci a ekonomická nezávislost žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá balkánské země, aby 
bezodkladně přijaly opatření na 
předcházení prostituce, zejména dětské 
prostituce a pornografie, aby zpřísnily 
sankce za donucování a podněcování
k prostituci a/nebo za podílení se na 
tvorbě pornografických materiálů a aby 
trestně stíhaly dětskou pornografii na 
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internetu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 25
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam nevládních 
organizací a ženských organizací při 
zjišťování problémů žen a při hledání 
vhodných řešení; podporuje práci těchto 
nevládních organizací a doporučuje sdílet
s příslušnými zeměmi a s evropskými 
sítěmi nevládních organizací osvědčené 
postupy v oblasti rovnosti žen a mužů;

15. zdůrazňuje význam nevládních 
organizací a ženských organizací, zejména 
pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů 
působící v rámci Paktu stability pro 
jihovýchodní Evropu, při zjišťování 
problémů žen a při hledání vhodných 
řešení a při rozvíjení demokratického 
procesu a stability v této oblasti;
podporuje práci těchto nevládních 
organizací a doporučuje sdílet
s příslušnými zeměmi a s evropskými 
sítěmi nevládních organizací osvědčené 
postupy v oblasti rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi. aby poskytla 
předvstupní finanční pomoc na posílení 
práv žen na Balkáně, zejména 
prostřednictvím nevládních a ženských 
organizací; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Doris Pack, Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Evropskou komisi k zajištění 
toho, aby se její politika stanovená 
sdělením Komise s názvem „Západní 
Balkán: posilování evropské perspektivy“ 
ze dne 5. března 2008, a která je 
směrovaná na posílení nevládních 
organizací na západním Balkáně, zejména 
zaměřila na posílení účasti žen v občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že romské ženy, stejně 
jako ženy vyznávající islám v oblastech, 
kde představují menšinu, bývají vystaveny
vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické
i diskriminaci z hlediska rovnosti žen
a mužů)

17. zdůrazňuje, že k vyřešení vícenásobné
diskriminace žen patřících k menšinám
a náboženským a etnickým skupinám je 
nutný diferencovaný přístup, aby se 
celkově zlepšil stav ženských práv na 
Balkáně;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že romské ženy, stejně jako 
ženy vyznávající islám v oblastech, kde 
představují menšinu, bývají vystaveny 
vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické
i diskriminaci z hlediska rovnosti žen
a mužů) a jsou zranitelnější vůči chudobě
a sociálnímu vyloučení, proto by při řešení 
těchto problémů měl být uplatňován 
ucelený přístup;

17. zdůrazňuje, že pro místní ženy
v oblastech, kde představují menšinu nebo 
náleží k rasové či etnické menšině, je 
třeba přijmout opatření na zachování 
jejich identity a chránit je před 
vícenásobnou diskriminací, vzhledem
k tomu, že tyto skupiny jsou více ohroženy 
chudobou, prostitucí, obchodováním
s lidmi a sociálním vyloučením, proto by 
při řešení tohoto problému měl být 
uplatňován ucelený přístup;

Or. bg

Pozměňovací návrh 30
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že romské ženy, stejně jako 
ženy vyznávající islám v oblastech, kde 
představují menšinu, bývají vystaveny 
vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické
i diskriminaci z hlediska rovnosti žen
a mužů) a jsou zranitelnější vůči chudobě
a sociálnímu vyloučení, proto by při řešení 
těchto problémů měl být uplatňován 
ucelený přístup;

17. zdůrazňuje, že místní romské ženy
a další zranitelné skupiny, jako jsou ženy 
vyznávající islám a ženy v oblastech, kde 
představují menšinu, bývají vystaveny 
vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické,
náboženské i diskriminaci z hlediska 
rovnosti žen a mužů) a jsou zranitelnější 
vůči chudobě a sociálnímu vyloučení; 
romské ženy, které jsou v mnohých 
zemích vystaveny předsudkům a nemají 
občanství, mají omezený přístup ke 
kvalitnímu vzdělání, čelí nedostatečným 
životním podmínkám, nemají přístup ke 
zdravotní péči, potýkají se s vysokou 
nezaměstnaností a aktivně se neúčastní 
politického a občanského života.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Doris Pack, Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že romské ženy, stejně 
jako ženy vyznávající islám v oblastech, 
kde představují menšinu, bývají vystaveny 
vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické
i diskriminaci z hlediska rovnosti žen
a mužů) a jsou zranitelnější vůči chudobě
a sociálnímu vyloučení, proto by při řešení 
těchto problémů měl být uplatňován 
ucelený přístup;

17. zdůrazňuje, že romské ženy bývají 
vystaveny vícenásobné diskriminaci 
(rasové, etnické i diskriminaci z hlediska 
rovnosti žen a mužů) a jsou zranitelnější 
vůči chudobě a sociálnímu vyloučení, 
proto by při řešení těchto problémů měl být 
uplatňován ucelený přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že romské ženy, stejně 
jako ženy vyznávající islám v oblastech, 
kde představují menšinu, bývají vystaveny 
vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické
i diskriminaci z hlediska rovnosti žen
a mužů) a jsou zranitelnější vůči chudobě
a sociálnímu vyloučení, proto by při řešení 
těchto problémů měl být uplatňován 
ucelený přístup; 

17. zdůrazňuje, že ženy, které v tomto 
regionu patří k etnickým nebo 
náboženským menšinám, bývají vystaveny 
vícenásobné diskriminaci (rasové, etnické
i diskriminaci z hlediska rovnosti žen
a mužů) a jsou zranitelnější vůči chudobě
a sociálnímu vyloučení, proto by při řešení 
těchto problémů měl být uplatňován 
ucelený přístup;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 33
Doris Pack, Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Evropský institut pro rovnost 
pohlaví. aby sledoval rovnost žen a mužů 
také v balkánských zemích, přičemž aby 
zvláštní pozornost věnoval kandidátským 
zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že by se na Balkáně měly 
celkově rozlišovat kandidátské a případné 
kandidátské země , neboť země, které již 
oficiálně zahájily přístupová jednání, 
prokazují větší pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá kandidátské a případné 
kandidátské země na Balkáně, aby 
zajistily odstranění všech forem 
diskriminace a předsudků vůči ženám, 
které bývají vystaveny vícenásobné 
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diskriminaci, zejména romským ženám; 
vyzývá balkánské země, aby zavedly 
účinnou a praktickou antidiskriminační 
strategii, jež by byla prováděna na všech 
úrovních (vnitrostátní a místní); 

Or. en
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