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Predlog spremembe 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. zahteva od vseh držav, ki sodelujejo 
pri pobudi „Barcelonski proces: Unija za 
Sredozemlje“, da ratificirajo konvencijo o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
ter vse druge instrumente OZN in 
Mednarodne organizacije dela na 
področju človekovih pravic;

Or. es

Predlog spremembe 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da sporočilo Komisije z 
naslovom „Barcelonski proces: Unija za 
Sredozemlje“ ne posveča posebne 
pozornosti položaju žensk, in vztraja, da 
mora „projektna razsežnost“ vključevati 
spodbujanje kohezije in vselej upoštevati 
vprašanje enakih možnosti za moške in 
ženske ter perspektivo spolov;

2. obžaluje, da sporočilo Komisije z 
naslovom „Barcelonski proces: Unija za 
Sredozemlje“ ne posveča posebne 
pozornosti položaju žensk, in vztraja, da 
mora „projektna razsežnost“ vključevati 
spodbujanje geografske, gospodarske in 
socialne kohezije in vselej upoštevati 
vprašanje enakih možnosti za moške in 
ženske ter perspektivo spolov;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je bistveno ženskam iz 
držav zunaj Skupnosti, ki so se izselile v 
države članice EU, priznati državljanske 
pravice da bi vzpostavili učinkovito 
varstvo pravic žensk iz južnega dela 
Sredozemlja;

Or. es

Predlog spremembe 4
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva vse vključene v Barcelonski 
proces, naj posvečajo posebno pozornost 
razvoju in javnemu financiranju projektov, 
s pomočjo katerih naj bi se izboljšale 
življenjske razmere žensk, še zlasti na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter izobraževanja, pri ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest s posebnimi 
pravicami za ženske ter pri vzpostavljanju 
podpornih struktur za otroke in ostarele 
osebe, s čimer bi ženskam olajšali 
vključevanje v družbo; 

4. poziva vse vključene v Barcelonski 
proces, naj posvečajo posebno pozornost 
razvoju in javnemu financiranju projektov, 
s pomočjo katerih naj bi se izboljšale 
življenjske razmere žensk, še zlasti na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter izobraževanja, pri ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest s posebnimi 
pravicami za ženske ter pri vzpostavljanju 
podpornih struktur za otroke in ostarele 
osebe, s čimer bi ženskam olajšali 
vključevanje v družbo; poudarja, da je 
treba podpreti ženske, ki so se odločile 
same vzgajati otroke ali skrbeti za ostarele 
osebe;

Or. pl

Predlog spremembe 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva vse vključene v Barcelonski 
proces, naj posvečajo posebno pozornost 
razvoju in javnemu financiranju projektov, 
s pomočjo katerih naj bi se izboljšale 
življenjske razmere žensk, še zlasti na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter izobraževanja, pri ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest s posebnimi 
pravicami za ženske ter pri vzpostavljanju
podpornih struktur za otroke in ostarele 
osebe, s čimer bi ženskam olajšali 
vključevanje v družbo;

4. poziva vse vključene v Barcelonski 
proces, naj posvečajo posebno pozornost 
razvoju in javnemu financiranju projektov, 
s pomočjo katerih naj bi se izboljšale 
življenjske razmere žensk, še zlasti vse 
posebne težave na področju zdravja ter 
izobraževanja, usposabljanja in dostopa 
do kakovostnih delovnih mest s posebnimi 
pravicami za ženske ter z ustvarjanjem
podpornih struktur za otroke in ostarele 
osebe, s čimer bi vsem ženskam olajšali 
vključevanje v družbo, zlasti tistim, ki 
prihajajo z otokov ali iz prikrajšanih regij;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je pomembno spodbujati 
dostop žensk do vseh ravni 
izobraževalnega sistema, ker dovolj 
izobražena delovna sila odločilno prispeva 
ne le k zmanjšanju neenakosti med 
moškimi in ženskami, ampak tudi k 
podpori konkurenčnosti ter socialni 
koheziji celotnega gospodarstva;

Or. es

Predlog spremembe 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice in njihove 
partnerice v Barcelonskem procesu, naj 
spodbujajo pozitivne dejavnosti pri 
zagotavljanju enakih možnosti in pri boju 
proti diskriminaciji žensk na vseh 
področjih, s posebnim poudarkom na delu, 
družini in izobraževanju, ter se borijo proti 
nasilju nad ženskami in trgovini z ljudmi in 
zavzemajo za spoštovanje in vrednotenje 
vloge žensk v družbi.

5. poziva države članice in njihove 
partnerice v Barcelonskem procesu, naj 
spodbujajo pozitivne dejavnosti pri 
zagotavljanju enakih možnosti in pri boju 
proti diskriminaciji žensk na vseh 
področjih, s posebnim poudarkom na delu, 
družini in izobraževanju, ter se borijo proti 
nasilju nad ženskami in trgovini z ljudmi in 
zavzemajo za spoštovanje in vrednotenje 
vloge žensk v družbi, zlasti za njihovo 
lažje dostopanje do odgovornih in 
vodilnih delovnih mest.

Or. fr

Predlog spremembe 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da vedno večja udeležba 
žensk na trgu dela v evro-sredozemskem 
območju zahteva razvoj infrastrukture in 
storitev, ki so nujne za omogočanje 
ženskam ne le vstop na trg dela, ampak 
tudi ohranjanje svojega položaja;

Or. es

Predlog spremembe 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da je treba okrepiti povezave 
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med ženskimi združenji iz sredozemskih 
držav za spodbujanje razvoja civilne 
družbe in dejavnega sodelovanja žensk;

Or. es
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