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Pozměňovací návrh 1
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle údajů 
zveřejněných Světovou zdravotnickou 
organizací podstoupilo na světě zákrok 
zmrzačující pohlavní orgány mezi 100 až 
140 miliony žen a dívek, přičemž 
nebezpečí, že budou tomuto zákroku 
způsobujícímu těžký stupeň invalidity 
vystaveny, hrozí ročně kolem 4 milionům 
žen, 

A. vzhledem k tomu, že podle údajů 
zveřejněných Světovou zdravotnickou 
organizací podstoupilo na světě zákrok 
zmrzačující pohlavní orgány mezi 100 až 
140 miliony žen a dívek, přičemž 
nebezpečí, že budou tomuto zákroku 
způsobujícímu těžký stupeň invalidity 
vystaveny, hrozí podle údajů Světové 
zdravotnické organizace a Populačního 
fondu OSN ročně kolem 2 až 3 milionům 
žen,

Or. nl

Pozměňovací návrh 2
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle Světové 
zdravotnické organizace jsou tyto praktiky 
rozšířeny v nejméně 28 afrických zemích, 
v některých zemích Asie (v Indonésii 
a Malajsii) a na Blízkém východě 
(v Iráku, Íránu, Jemenu, Ománu, 
Saudské Arábii a Izraeli),

C.vzhledem k tomu, že podle Světové 
zdravotnické organizace jsou tyto praktiky 
rozšířeny v nejméně 28 afrických zemích, 
v některých zemích Asie a na Blízkém 
východě,

Or. nl
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Pozměňovací návrh 3
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že původ násilných 
činů vůči ženám, mezi něž patří 
i mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
tkví v sociálních strukturách založených 
na nerovnosti pohlaví a nevyvážených 
poměrech, co se týče moci, nadřazenosti a 
kontroly, v jejichž rámci je sociální a 
rodinný tlak zdrojem porušení základního 
práva, jímž je zachovávání osobní 
nedotknutelnosti,

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že nejpřísněji by 
měly být odsuzovány případy mrzačení 
pohlavních orgánů u dívek, které 
představují zjevné porušení vnitrostátních 
i mezinárodních právních předpisů na 
ochranu dětí a jejich práv,

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že všechny stupně 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
představují násilný čin vůči ženám, který 
představuje porušení základních práv žen, 
konkrétně práva na zachovávání osobní 
a fyzické nedotknutelnosti a práva na 
duševní zdraví, stejně jako jejich 
sexuálních a reprodukčních práv, a že 
toto porušení nelze v žádném případě 
ospravedlnit dodržováním různých 
kulturních tradic či iniciačními rituály,

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že je v Evropě 
postiženo mrzačením pohlavních orgánů 
přibližně 500 000 žen, že tato obřízka je 
běžná především v rodinách přistěhovalců 
a uprchlíků a dívky se dokonce z tohoto 
důvodu posílají zpět do vlasti,

Or. de

Pozměňovací návrh 7
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských 
pohlavních orgánů způsobuje ženám a 

E. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských 
pohlavních orgánů způsobuje ženám a 
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dívkám, které je podstupují, velmi vážné 
krátkodobé i dlouhodobé poškození 
tělesného i duševního zdraví, které v 
některých případech dokonce končí smrtí,

dívkám, které je podstupují, velmi vážné 
a nenapravitelné krátkodobé i dlouhodobé 
poškození tělesného i duševního zdraví, 
které v některých případech dokonce končí 
smrtí, neboť vinou používání primitivních 
nástrojů a nedostatečných hygienických 
opatření dochází k nepříznivým vedlejším 
dopadům, které mohou později způsobit 
bolesti při pohlavním styku a porodu, 
orgány jsou trvale poškozeny a mohou se 
objevit komplikace (např. krvácení, šok, 
infekce, přenos viru HIV/AIDS, tetanus, 
zhoubné nádory) i závažné potíže 
v těhotenství a při porodu,

Or. es

Pozměňovací návrh 8
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že všeobecná 
a nedělitelná povaha lidských práv, 
a zejména práv žen, která byla uznána 
a potvrzena všemi mezinárodními 
smlouvami uzavřenými v dané oblasti, je 
předmětem útoků radikálního kulturního 
relativismu, který ve své nejextrémnější 
podobě považuje kulturu za jediný zdroj 
morální legitimace; že jsou tímto 
způsobem ohrožena práva žen a dívek, 
a to ve jménu kultur, tradičních praktik, 
zvyků či dokonce náboženského 
extremismu, které většinou přisuzují 
ženám nižší společenské postavení a status 
než mužům,

Or. es
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Pozměňovací návrh 9
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že mrzačení 
ženských pohlavních orgánů je 
považováno za porušení práv žen a dívek 
zakotvených v mnoha mezinárodních 
smlouvách a jako takové je zakázáno 
trestními právními řády členských řádů 
a porušuje také zásady Listiny základních 
práv EU,

Or. es

Pozměňovací návrh 10
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že Úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen 
žádá smluvní státy, aby přijaly vhodná 
opatření ke změně nebo zrušení 
stávajících právních předpisů, zvyků 
a praktik, které představují diskriminaci 
žen, a aby přijaly veškerá vhodná opatření 
ke změně sociokulturních schémat 
chování mužů a žen, s cílem odstranit 
předsudky a zvykové či jiné praktiky 
založené na nižším či vyšším postavení 
mužů či žen nebo na stereotypech v 
chápání funkcí mužů a žen,

Or. es
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Pozměňovací návrh 11
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že v Úmluvě 
o právech dítěte, přijaté v roce 1989, je 
stanoveno, že smluvní státy budou 
dodržovat práva zakotvená v této úmluvě, 
že zajistí, že tato práva budou v rámci 
jejich jurisdikce uplatněna u všech dětí 
obou pohlaví a bez rozdílu, a že přijmou 
veškerá účinná a vhodná opatření ke 
zrušení tradičních praktik, které by mohly 
poškozovat zdraví dětí,

Or. es

Pozměňovací návrh 12
 Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že akční program 
schválený v rámci čtvrté konference OSN 
v Pekingu vyzývá vlády, aby zpřísnily 
zákony, reformovaly instituce a 
propagovaly normy a iniciativy zaměřené 
na odstranění diskriminace žen, jejímž
projevem je mimo jiné i mrzačení 
ženských pohlavních orgánů,

L. vzhledem k tomu, že akční program 
schválený v rámci čtvrté konference OSN 
v Pekingu vyzývá vlády, aby zpřísnily 
zákony, reformovaly instituce a 
propagovaly normy a iniciativy zaměřené 
na odstranění všech druhů diskriminace 
žen a násilí vůči ženám, jejichž projevem 
je mimo jiné i mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, aby potrestaly viníky 
těchto činů a aby rozhodně podpořily 
úsilí, které nevládní organizace 
a organizace Společenství vynakládají na 
odstranění těchto praktik; žádá rovněž 
členské státy, aby přijaly veškerá vhodná 
opatření, zejména v oblasti vzdělávání, 
s cílem změnit sociální a kulturní chování 
mužů a žen a odstranit předsudky 
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a tradiční praktiky, stejně jako praktiky 
založené na myšlence nadřazenosti 
jednoho pohlaví druhému a na 
stereotypním chápání mužské a ženské 
role,

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ve zprávě přijaté 
3. května 2001 parlamentním 
shromážděním Rady Evropy se požaduje 
zákaz mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, které se zde označuje za 
nehumánní a ponižující zákrok ve smyslu 
článku 3 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv; vzhledem k tomu, že kulturu 
a tradice lze bránit jen do určité míry, která 
je stanovena dodržováním základních práv 
a zákazem praktik, které se blíží mučení,

N. vzhledem k tomu, že ve zprávě přijaté 
3. května 2001 parlamentním 
shromážděním Rady Evropy se požaduje 
zákaz mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, které se zde označuje za 
nehumánní a ponižující zákrok ve smyslu 
článku 3 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv; vzhledem k tomu, že kulturu 
a tradice lze bránit jen do určité míry, která 
je stanovena dodržováním lidských práv a 
zákazem praktik, které se blíží mučení,

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Claire Gibault

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Komise a Rada v 
rámci společné evropské politiky v oblasti 
přistěhovalectví a azylu uznávají, že 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
představuje porušení lidských práv a že 
jeho podstoupení jako takové může zaručit 

vypouští se
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právo na azyl,

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Komise a Rada v 
rámci společné evropské politiky v oblasti 
přistěhovalectví a azylu uznávají, že 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
představuje porušení lidských práv a že 
jeho podstoupení jako takové může zaručit 
právo na azyl,

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Claire Gibault

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že směrnice Rady 
2004/83/ES o minimálních normách, 
které musí splňovat státní příslušníci 
třetích zemí nebo osoby bez státní 
příslušnosti, aby mohli žádat o postavení 
uprchlíka, vybízí členské státy, aby mezi 
zákonné důvody pro získání statutu
uprchlíka zahrnuly i vystavení násilí 
páchanému na základě pohlaví, a tudíž 
implicitně i riziko podstoupení zákroku 
mrzačícího ženské pohlavní orgány,

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že směrnice Rady 
2004/83/ES o minimálních normách, které 
musí splňovat státní příslušníci třetích zemí 
nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 
mohli žádat o postavení uprchlíka, vybízí 
členské státy, aby mezi zákonné důvody 
pro získání statutu uprchlíka zahrnuly i 
vystavení násilí páchanému na základě 
pohlaví, a tudíž implicitně i riziko 
podstoupení zákroku mrzačícího ženské 
pohlavní orgány,

P. vzhledem k tomu, že směrnice Rady 
2004/83/ES o minimálních normách, které 
musí splňovat státní příslušníci třetích zemí 
nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 
mohli žádat o postavení uprchlíka, 
zahrnuje ve svém čl. 9 písm. a) a f) 
„použití fyzického nebo psychického
násilí, včetně sexuálního násilí“ 
a „jednání namířená proti osobám 
určitého pohlaví nebo proti dětem“ jako 
stíhatelné činy,

Or. nl

Pozměňovací návrh 18
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem ke klíčové úloze, kterou 
v této oblasti hraje vzdělávání
a poskytování informací, a zejména 
k uznání nezbytnosti přesvědčovat lidi, že 
se mohou vzdát určitých praktik, aniž by 
přitom opustili zásadní hlediska svých 
kultur,

Or. es
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Pozměňovací návrh 19
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qb. vzhledem k tomu, že národní centra a 
organizace pro mládež a rodinu mohou 
včas poskytnout rodinám pomoc tak, aby 
mohly preventivně zakročit proti mrzačení 
ženských pohlavních orgánů,

Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. důrazně odsuzuje mrzačení ženských 
pohlavních orgánů jakožto porušování 
základních lidských práv a považuje je za 
vážný společenský problém;

1. důrazně odsuzuje mrzačení ženských 
pohlavních orgánů jakožto porušování 
základních lidských práv a považuje je za 
vážný společenský přečin;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby vypracovala jasnou 
komplexní strategii s cílem vymýtit 
razantním způsobem praxi mrzačení 
ženských pohlavních orgánů v Evropské 
unii na základě soudních, správních, 
preventivních, vzdělávacích a 

2. žádá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly jasnou komplexní strategii 
a akční plány s cílem odstranit mrzačení 
ženských pohlavních orgánů v Evropské 
unii a na základě soudních, správních, 
preventivních, vzdělávacích 
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společenských mechanismů, které by
(potenciálním) obětem umožnily získat 
účinnou ochranu;

a společenských mechanismů umožnit
(potenciálním) obětem získat účinnou 
ochranu;

Or.  de

Pozměňovací návrh 22
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. žádá, aby tuto jednotnou strategii 
doprovázely vzdělávací programy 
a organizování vnitrostátních 
a mezinárodních propagačních kampaní;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na to, že opatření 
k vymýcení škodlivých praktik, jako je 
mrzačení ženských orgánů, uvedená ve 
výše jmenovaném Maputském protokolu, 
zahrnují následující: vytváření povědomí 
veřejnosti pomocí informování, 
formálního a neformálního vzdělávání a 
kampaní, zákaz jakékoliv formy mrzačení 
ženských pohlavních orgánů 
prostřednictvím zákonů a sankcí, včetně 
provedení zákroku lékařským personálem, 
podpora postižených poskytnutím 
lékařských služeb, právní pomoc, 
psychologická péče a vzdělání a ochrana 
žen, které jsou potenciálními oběťmi 
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škodlivých praktik nebo jiných forem 
násilí, zneužití nebo nesnášenlivosti;

Or. ddde

Pozměňovací návrh 24
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zpracovávaly 
vědecké údaje, které by mohly být využity 
Světovou zdravotnickou organizací k 
podpůrným akcím zaměřeným na 
vymýcení praktik zmrzačujících ženské 
pohlavní orgány v Africe i v Evropě;

6. vyzývá členské státy, aby zpracovávaly 
vědecké údaje, které by mohly být využity 
Světovou zdravotnickou organizací k 
podpůrným akcím zaměřeným na 
vymýcení praktik zmrzačujících ženské 
pohlavní orgány v Evropě a na všech 
ostatních kontinentech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí k vytvoření souboru osvědčených 
postupů na různých úrovních a k 
vypracování analýzy jejich dopadu 
(eventuálně na základě projektů 
financovaných a výsledků získaných v 
rámci programu DAPHNE III) a k zajištění 
jejich rozsáhlého zveřejnění;

7. vybízí k vytvoření souboru osvědčených 
postupů na různých úrovních a k 
vypracování analýzy jejich dopadu 
(eventuálně na základě projektů 
financovaných a výsledků získaných v 
rámci programu DAPHNE III) a k zajištění 
jejich rozsáhlého zveřejnění stejně jako 
k využití praktických zkušeností 
a teoretických poznatků odborníků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 26
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby byly posíleny stávající 
evropské sítě pro prevenci škodlivých 
tradičních praktik, a to například tím, že se 
budou pořádat školení pro nevládní 
organizace, místní nezisková sdružení a 
subjekty, které jsou v této oblasti činné;

8. požaduje, aby byly posíleny stávající 
evropské sítě pro prevenci škodlivých 
tradičních praktik, a to například tím, že se 
budou pořádat školení pro nevládní 
organizace, místní nezisková sdružení 
a subjekty, které jsou v této oblasti činné,
a aby se vytvoření takových sítí 
podporovalo;

Or.  de

Pozměňovací návrh 27
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. kladně hodnotí významný přínos 
mnoha mezinárodních a vnitrostátních 
nevládních organizací, výzkumných 
středisek, Evropské sítě pro prevenci 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
v Evropě a všech angažovaných osob, 
které, mimo jiné i díky finančním 
prostředkům poskytovaným orgány OSN 
a v rámci programu DAPHNE, 
uskutečňují různé projekty zaměřené na 
zvýšení osvěty v otázce mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a na prevenci 
a odstranění tohoto jevu; vytváření vazeb 
mezi nevládními organizacemi 
a organizacemi založenými na různých 
komunitách na vnitrostátní, regionální 
a mezinárodní úrovni je bezpochyby 
zásadní pro dosažení úspěchu při 
odstraňování mrzačení ženských 
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pohlavních orgánů a pro výměnu 
informací a zkušeností;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá k tomu, aby do boje proti 
mrzačení ženských pohlavních orgánů byla 
zapojena jak Agentura Evropské unie pro 
základní práva, tak Evropský institut pro 
rovnost pohlaví, a to v rámci víceletých 
a/nebo ročních pracovních programů; tyto 
agentury mohou provádět prioritní 
výzkumné a/nebo osvětové akce, které by 
mohly na evropské úrovni zvýšit povědomí 
o tom, jak velký problém mrzačení 
ženských pohlavních orgánů představuje;

9. vyzývá k tomu, aby do boje proti 
mrzačení ženských pohlavních orgánů byla 
zapojena Agentura Evropské unie pro 
základní práva, a to v rámci víceletých 
a/nebo ročních pracovních programů; tato 
agentura může provádět prioritní 
výzkumné a/nebo osvětové akce, které by 
mohly na evropské úrovni zvýšit povědomí 
o tom, jak velký problém mrzačení 
ženských pohlavních orgánů představuje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 29
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. považuje za nezbytné organizovat 
v příslušných zemích fóra pro dialog, 
reformovat tradiční právní normy, 
prosadit mrzačení ženských pohlavních 
orgánů jako téma ve školním vyučování a 
podporovat spolupráci s neobřezanými 
ženami; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. žádá Evropskou unii a členské státy, 
aby ve jménu lidských práv, osobní 
nedotknutelnosti, svobody svědomí a 
práva na zdraví spolupracovaly na 
harmonizaci platných právních předpisů, 
a pokud se platné právní předpisy projeví 
jako nedostačující, aby spolupracovaly na 
vypracování zvláštních předpisů týkajících 
se tohoto problému;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 žádá Radu a Komisi, aby vyzvaly
členské státy k tomu, aby uplatňovaly 
stávající právní ustanovení týkající se 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
nebo aby je začlenily do právních 
ustanovení, na jejichž základě jsou trestány 
těžké případy ublížení na těle, a aby 
podporovaly prevenci tohoto jevu a jeho 
potírání tím, že umožní odborným 
subjektům (jako např. sociálním 
pracovníkům, učitelům, policistům a 
odbornému zdravotnickému personálu), 
aby o tomto jevu získaly více informací a 
dokázaly jej lépe rozpoznat; žádá rovněž 
Radu a Komisi, aby usilovaly o dosažení 
vyššího stupně harmonizace zákonů 

10. žádá členské státy, aby uplatňovaly 
stávající právní ustanovení týkající se 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
nebo aby je začlenily do právních 
ustanovení, na jejichž základě jsou trestány 
těžké případy ublížení na těle, a aby 
podporovaly prevenci tohoto jevu a jeho 
potírání tím, že umožní odborným 
subjektům (jako např. sociálním 
pracovníkům, učitelům, policistům a 
odbornému zdravotnickému personálu), 
aby o tomto jevu získaly více informací a 
dokázaly jej lépe rozpoznat; žádá rovněž 
Radu a Komisi, aby usilovaly o dosažení 
vyššího stupně harmonizace zákonů 
platných v 27 zemích Unie;
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platných v 27 zemích Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Radu a Komisi, aby vyzvaly
členské státy k tomu, aby uplatňovaly 
stávající právní ustanovení týkající se 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
nebo aby je začlenily do právních 
ustanovení, na jejichž základě jsou trestány 
těžké případy ublížení na těle, a aby 
podporovaly prevenci tohoto jevu a jeho 
potírání tím, že umožní odborným 
subjektům (jako např. sociálním 
pracovníkům, učitelům, policistům a 
odbornému zdravotnickému personálu), 
aby o tomto jevu získaly více informací a 
dokázaly jej lépe rozpoznat; žádá rovněž 
Radu a Komisi, aby usilovaly o dosažení 
vyššího stupně harmonizace zákonů 
platných v 27 zemích;

10. žádá členské státy, aby uplatňovaly 
stávající právní ustanovení týkající se 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
nebo aby je začlenily do právních 
ustanovení, na jejichž základě jsou trestány 
těžké případy ublížení na těle, a aby 
podporovaly prevenci tohoto jevu a jeho 
potírání tím, že umožní odborným 
subjektům (jako např. sociálním 
pracovníkům, učitelům, policistům a 
odbornému zdravotnickému personálu), 
aby o tomto jevu získaly více informací a 
dokázaly jej lépe rozpoznat; žádá rovněž 
Radu a Komisi, aby usilovaly o dosažení 
vyššího stupně harmonizace zákonů 
platných v 27 zemích;

Or. nl

Pozměňovací návrh 33
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Radu a Komisi, aby vyzvaly 
členské státy k tomu, aby uplatňovaly 
stávající právní ustanovení týkající se 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 

10. žádá Radu a Komisi, aby vyzvaly 
členské státy k tomu, aby uplatňovaly 
stávající právní ustanovení týkající se 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
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nebo aby je začlenily do právních 
ustanovení, na jejichž základě jsou trestány 
těžké případy ublížení na těle, a aby 
podporovaly prevenci tohoto jevu a jeho 
potírání tím, že umožní odborným 
subjektům (jako např. sociálním 
pracovníkům, učitelům, policistům a 
odbornému zdravotnickému personálu), 
aby o tomto jevu získaly více informací a 
dokázaly jej lépe rozpoznat; žádá rovněž 
Radu a Komisi, aby usilovaly o dosažení 
vyššího stupně harmonizace zákonů 
platných v 27 zemích Unie;

nebo aby je začlenily do právních 
ustanovení, na jejichž základě jsou trestány 
těžké případy ublížení na těle, pokud byly 
tyto praktiky provedeny na území 
Evropské unie, a aby podporovaly 
prevenci tohoto jevu a jeho potírání tím, že 
umožní odborným subjektům (jako např. 
sociálním pracovníkům, učitelům, 
policistům a odbornému zdravotnickému 
personálu), aby o tomto jevu získaly více 
informací a dokázaly jej lépe rozpoznat; 
žádá rovněž Radu a Komisi, aby usilovaly 
o dosažení vyššího stupně harmonizace 
zákonů platných v 27 zemích Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10a. vyzývá členské státy, aby praktickým 
a odborným lékařům i lékařskému 
personálu nemocnic uložily jako 
povinnost hlásit mrzačení ženských 
orgánů úřadům a/nebo policii;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10b. vyzývá členské státy, aby prováděly 
specifické právní předpisy týkající se 
mrzačení ženských orgánů nebo aby 
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takové zákony přijaly a soudně stíhaly 
každou osobu, která mrzačení orgánů 
provádí;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10c. žádá, aby lékaři, kteří provádějí 
mrzačení pohlavních orgánů mladých žen 
a dívek, byli nejenom soudně stíháni, ale 
aby jim také bylo zrušeno povolení k 
vykonávání praxe;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby v evropských směrnicích 
o přistěhovalectví bylo mrzačení 
pohlavních orgánů označeno za trestný čin 
a aby v nich byly stanoveny přiměřené 
postihy pro ty, kteří se tohoto trestného 
činu dopustí;

11. žádá Evropskou unii a členské státy, 
aby pronásledovaly, odsuzovaly a trestaly 
provádění těchto praktik, a to na základě 
jednotné strategie, která bude brát 
v úvahu legislativní, zdravotní, sociální 
a integrační hlediska přistěhovalců; 
požaduje zejména, aby v evropských 
směrnicích o přistěhovalectví bylo 
mrzačení pohlavních orgánů označeno za 
trestný čin a aby v nich byly stanoveny 
přiměřené postihy pro ty, kteří se tohoto 
trestného činu dopustí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 38
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby v evropských směrnicích 
o přistěhovalectví bylo mrzačení 
pohlavních orgánů označeno za trestný čin 
a aby v nich byly stanoveny přiměřené 
postihy pro ty, kteří se tohoto trestného 
činu dopustí;

11.požaduje, aby členské státy mrzačení 
pohlavních orgánů označily za trestný čin a 
stanovily přiměřené postihy pro ty, kteří se 
tohoto trestného činu dopustí; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 39
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby v evropských směrnicích 
o přistěhovalectví bylo mrzačení 
pohlavních orgánů označeno za trestný čin 
a aby v nich byly stanoveny přiměřené 
postihy pro ty, kteří se tohoto trestného 
činu dopustí;

11. požaduje, aby v evropských směrnicích 
o přistěhovalectví bylo mrzačení 
pohlavních orgánů označeno za trestný čin 
a aby v nich byly stanoveny přiměřené 
postihy pro ty, kteří se tohoto trestného 
činu dopustí, pokud byly tyto praktiky 
provedeny na území Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí k tomu, aby byly vytvořeny stálé 
technické výbory pro harmonizaci a 
koordinaci mezi členskými státy 
samotnými a mezi členskými státy a 
africkými orgány; tyto výbory by měly 
sdružovat odborníky na tuto otázku a 
zástupce hlavních evropských a afrických 
organizací bojujících za práva žen;

12. vybízí k tomu, aby byly vytvořeny stálé 
technické výbory pro harmonizaci a 
koordinaci mezi členskými státy 
samotnými a mezi členskými státy a 
africkými orgány; tyto výbory by měly 
sdružovat odborníky na tuto otázku a 
zástupce hlavních evropských a afrických 
organizací bojujících za práva žen a měly 
by počítat také s účastí a spoluprací ze 
strany jednotlivých komunit a přizpůsobit 
se jejich realitě;

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. důrazně žádá, aby se radikálně zavrhla 
takzvaná alternativní punkce a veškeré 
pokusy o to, aby byly tyto zákroky 
prováděny jakožto lékařské úkony, což 
bývá prezentováno jako kompromisní 
řešení mezi obřízkou klitorisu a 
zachováváním identitotvorných tradic;

13. důrazně žádá, aby se radikálně zavrhla 
takzvaná alternativní punkce a veškeré 
pokusy o to, aby byly tyto zákroky 
prováděny jakožto lékařské úkony, což 
bývá prezentováno jako kompromisní 
řešení mezi obřízkou klitorisu a 
zachováváním identitotvorných tradic, 
neboť by to představovalo pouze 
ospravedlnění a přijetí praktiky mrzačení 
ženských pohlavních orgánů na území 
Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě vyzývá k tomu, aby praxe 
mrzačení ženských pohlavních orgánů byla 
vymýcena na základě politik podpory a 
integrace žen a užších rodin, které jsou 
nositeli tradic a které zákroky zmrzačující 
ženské pohlavní orgány provádějí, s cílem 
umožnit, aby se na základě přísného 
dodržování zákonů a na základě
dodržování základních lidských práv 
konečně učinila těmto zhoubným 
praktikám přítrž;

14. naléhavě vyzývá k tomu, aby praxe 
mrzačení ženských pohlavních orgánů byla 
vymýcena na základě politik podpory 
a integrace žen a užších rodin, které jsou 
nositeli tradic a které zákroky zmrzačující 
ženské pohlavní orgány provádějí, s cílem 
umožnit, aby na základě přísného 
dodržování zákonů, dodržování základních 
lidských práv a na základě práva na 
sexuální sebeurčení byly ženy chráněny 
před jakoukoliv formou zneužití a násilí;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je přesvědčen, že důvody, jimiž 
mnohé z komunit vysvětlují zachovávání 
tradičních praktik, které ohrožují zdraví 
žen a dívek, nemají vědecký podklad a že 
původ ani odůvodnění těchto praktik 
nemají náboženskou povahu;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. žádá členské státy, aby
– považovaly za trestný čin jakékoliv 
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mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
a to bez ohledu na to, zda s ním dotyčná 
žena nějakým způsobem souhlasila nebo 
nikoliv, a aby rovněž potrestaly každého, 
kdo poskytne pomoc, podnět, radu či 
podporu osobě provádějící kterýkoliv 
z těchto činů na těle ženy nebo dívky;
– zadržely, soudily a potrestaly 
kteréhokoliv ze svých státních příslušníků, 
který se dopustí trestného činu mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, i kdyby byl 
tento trestný čin spáchán mimo jejich 
státní hranice (extrateritorialita trestného 
činu);
– schválily legislativní opatření, která by 
poskytla soudcům nebo prokurátorům 
možnost přijmout bezpečnostní 
a preventivní opatření v případě, že získají 
informace o ohrožení určitých žen či 
dívek mrzačením;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. žádá členské státy, aby přijaly správní 
předpisy týkající se středisek zdravotní 
péče a lékařských povolání, vzdělávacích 
středisek a sociálních asistentů, a také 
kodexy chování, vyhlášky a etické kodexy 
zaměřené na to, aby zdravotničtí 
a sociální pracovníci, učitelé, pedagogové 
a vychovatelé oznamovali spáchané činy, 
o nichž budou mít povědomí, nebo případy 
ohrožení, v nichž bude vyžadována 
ochrana, a aby se současně věnovali 
výchovné a vzdělávací práci s rodinami, 
aniž by přitom došlo k porušování 
profesního tajemství;



AM\758584CS.doc 25/27 PE416.657v01-00

CS

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. žádá členské státy, aby přijaly 
preventivní strategii zaměřenou na 
sociální akci, jejímž cílem bude ochrana 
nezletilých osob, aniž by přitom docházelo 
ke stigmatizaci komunit přistěhovalců, 
a to prostřednictvím veřejných programů 
a služeb sociální péče určených jak 
k prevenci těchto praktik na základě 
vzdělávání, výchovy a osvěty v rizikových 
komunitách, tak k poskytování 
psychologické a lékařské pomoci obětem 
těchto praktik, pokud možno i včetně 
bezplatné léčebné péče; rovněž je žádá, 
aby přijaly názor, že hrozbu či riziko 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
u nezletilých osob lze označit za důvod, 
kterým je možno ospravedlnit zásah ze 
strany orgánů veřejné správy v souladu 
s právními předpisy na ochranu dítěte; 

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14e. žádá členské státy, aby vypracovaly 
směrnice a pokyny pro zdravotnické 
a sociální pracovníky a pedagogy, podle 
nichž by měli ohleduplně a v případě 
potřeby i s pomocí tlumočníka informovat 
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a poučovat rodiče o obrovských 
nebezpečích, která s sebou mrzačení 
ženských pohlavních orgánů nese, 
a o skutečnosti, že v zemích Evropské unie 
představují tyto praktiky trestný čin; žádá 
je také, aby spolupracovaly a aby 
financovaly činnost sítí a nevládních 
organizací zabývajících se vzděláváním, 
osvětou a zprostředkováním v otázce 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
a to v úzkém styku s rodinami 
a komunitami; 

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14f. žádá členské státy, aby šířily přesné 
informace, srozumitelné i negramotné 
veřejnosti, a to zejména prostřednictvím 
zastupitelských úřadů členských států při 
udělování víz; domnívá se dále, že také 
imigrační úřady musí při vstupu osob do 
hostitelské země poskytovat informace 
o důvodech tohoto zákonem stanoveného 
zákazu, tak, aby jednotlivé rodiny 
pochopily, že zákaz tohoto tradičního aktu 
není v žádném případě útokem na jejich 
kulturu, nýbrž právní ochranou žen 
a dívek; domnívá se, že je nutno 
informovat jednotlivé rodiny o tom, že 
prokázané mrzačení může mít trestní 
dopad, dokonce i udělení trestu odnětí 
svobody; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 49
Christa Prets

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. požaduje zlepšení právního postavení 
žen a dívek v zemích, kde se provádí 
mrzačení pohlavních orgánů, aby se 
posílila sebedůvěra, vlastní iniciativa 
a vlastní zodpovědnost žen;

Or. de
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