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Pozměňovací návrh 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá všechny členské země 
Barcelonského procesu - Unie pro 
Středomoří, aby ratifikovaly nejen
Úmluvu o odstranění všech forem 
diskriminace žen (CEDAW), ale i všechny 
další dokumenty OSN a MOP v oblasti 
lidských práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení Komise s názvem „Barcelonský 
proces: Unie pro Středomoří“ nebyla 
věnována zvláštní pozornost situaci žen 
a trvá na tom, že je důležité, aby se na 
úrovni projektů prosazovala soudržnost 
a aby se vždy zohledňovala otázka rovnosti 
příležitostí pro muže a ženy a aspekt 
rovnosti pohlaví;

2. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení Komise s názvem „Barcelonský 
proces: Unie pro Středomoří“ nebyla 
věnována zvláštní pozornost situaci žen 
a trvá na tom, že je důležité, aby se na 
úrovni projektů prosazovala zeměpisná, 
hospodářská a sociální soudržnost a aby 
se vždy zohledňovala otázka rovnosti 
příležitostí pro muže a ženy a aspekt 
rovnosti pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že zásadní podmínkou 
účinné ochrany práv žen pocházejících 
z jižního pobřeží Středozemního moře je 
uznání občanských práv cizích státních 
příslušnic migrujících do evropských 
zemí;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Urszula Krupa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá všechny účastníky 
barcelonského procesu, aby věnovali 
zvláštní pozornost přípravě a veřejnému 
financování projektů, jejichž cílem je 
zlepšení životních podmínek žen, zejména 
v oblasti sexuálního a reprodukčního
zdraví a vzdělávání, vytváření kvalitních a 
řádných pracovních míst určených ženám
a budování zařízení pro péči o děti a 
seniory, která usnadní začlenění žen do 
společnosti;

4. vyzývá všechny účastníky 
barcelonského procesu, aby věnovali 
zvláštní pozornost přípravě a veřejnému 
financování projektů, jejichž cílem je 
zlepšení životních podmínek žen, zejména 
v oblasti zdraví a vzdělávání, vytváření 
kvalitních a řádných pracovních míst a 
budování zařízení pro péči o děti a seniory, 
která usnadní začlenění žen do společnosti; 
zdůrazňuje potřebu poskytnout podporu 
ženám, které se rozhodly pečovat o děti a 
seniory samy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá všechny účastníky 
barcelonského procesu, aby věnovali 

4. vyzývá všechny účastníky 
barcelonského procesu, aby věnovali 
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zvláštní pozornost přípravě a veřejnému 
financování projektů, jejichž cílem je 
zlepšení životních podmínek žen, zejména 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví a vzdělávání, vytváření kvalitních 
a řádných pracovních míst určených 
ženám a budování zařízení pro péči o děti 
a seniory, která usnadní začlenění žen do 
společnosti;

zvláštní pozornost přípravě a veřejnému 
financování projektů, jejichž cílem je 
zlepšení životních podmínek žen, zejména 
v oblasti jakýchkoliv zvláštních 
zdravotních potíží, vzdělávání, odborná 
příprava, přístup ke kvalitním a řádným 
pracovním místům určeným ženám a dále 
zřizování zařízení pro péči o děti a seniory, 
která usnadní začlenění všech žen do 
společnosti, zejména žen pocházejících 
z ostrovních a znevýhodněných regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
přístup žen ke všem úrovním vzdělávacího 
systému, neboť náležitě kvalifikovaná 
pracovní síla představuje rozhodující 
faktor nejen pro snížení nerovnosti mužů 
a žen, ale i pro konkurenceschopnost 
a pro sociální soudržnost každého 
hospodářství;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy a partnery zapojené 
do barcelonského procesu, aby iniciovali 
pozitivní opatření v rámci rovnosti 
příležitostí a boje proti diskriminaci žen ve 

5. vyzývá členské státy a partnery zapojené 
do barcelonského procesu, aby iniciovali 
pozitivní opatření v rámci rovnosti 
příležitostí a boje proti diskriminaci žen ve 
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všech oblastech se zvláštním důrazem na 
práci, rodinu a vzdělávání, s cílem bojovat 
proti násilí páchanému na ženách 
a obchodu s lidmi a zvyšovat význam 
úlohy ženy ve společnosti.

všech oblastech se zvláštním důrazem na 
práci, rodinu a vzdělávání, s cílem bojovat 
proti násilí páchanému na ženách 
a obchodu s lidmi a zvyšovat význam 
úlohy ženy ve společnosti, zejména 
usnadněním přístupu k odpovědným 
a rozhodovacím pozicím.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že pro zvýšení pracovního 
začlenění žen v evropsko-středomořské 
oblasti je nutno rozvíjet infrastruktury 
a služby, které jsou nezbytné k tomu, aby 
ženy měly nejen přístup k trhu práce, ale 
aby se na něm mohly také udržet;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že je nezbytné 
upevňovat vztahy mezi sdruženími žen ve
středomořských zemích s cílem podpořit 
rozvoj občanské společnosti a aktivní 
účasti žen.

Or. es
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