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Pozměňovací návrh 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité neustále 
zohledňovat zásadu rovnosti žen a mužů 
a podporovat zásadu rovných příležitostí 
ve všech politikách i činnostech EU;

1. zdůrazňuje, že je důležité neustále 
zohledňovat zásadu rovnosti žen a mužů, 
především v rámci prosazování základních 
práv evropských občanů, tedy práva 
svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států, práva volit a být 
volen v obecních volbách v členském státě 
pobytu, práva na diplomatickou a 
konzulární ochranu ve třetích zemích, 
petičního práva k Evropskému 
parlamentu a práva obracet se na 
evropského veřejného ochránce práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Roselyne Lefrançois

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že skutečného evropského 
občanství lze dosáhnout pouze tehdy, 
bude-li uznávána a uplatňována zásada 
rovnosti pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
nezačlenila genderové hledisko ani do své 
páté zprávy o evropském občanství; 
upozorňuje v této souvislosti na to, že 
vypracovat komplexní posouzení 
z genderového hlediska a pokyny k tomuto 
tématu je velmi obtížné;

3. vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
opět nezačlenila genderové hledisko do své 
páté zprávy o evropském občanství a do 
soupisu pokroků dosažených v oblastech 
úzce spojených s občanstvím; upozorňuje 
v této souvislosti na to, že vypracovat 
komplexní posouzení z genderového 
hlediska a pokyny k tomuto tématu je 
velmi obtížné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Roselyne Lefrançois

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že právo na volný pohyb 
a pobyt má zásadní dopad na rodinný život 
a způsob, jakým se ženy rozhodují při 
volbě svého vzdělání a zaměstnání; vyzývá 
proto Komisi, aby zohlednila specifické 
potřeby žen v této oblasti;

4. zdůrazňuje, že právo na volný pohyb 
a pobyt, které je nedílnou součástí zásady 
evropského občanství, má zásadní dopad 
na rodinný život a způsob, jakým se ženy 
rozhodují při volbě svého vzdělání 
a zaměstnání; vyzývá proto Komisi, aby 
zohlednila specifické potřeby žen v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pro studentky, ženy, 
které nejsou ekonomicky aktivní či pro 
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důchodkyně jsou důležité směrnice 
týkající se práva pobytu občanů Unie 
zrušené směrnicí 2004/38/ES, a 
zdůrazňuje důležitost informovanosti 
o těchto právech, přičemž konstatuje, že 
16 000 výtisků příručky s názvem „Jak 
vytěžit maximum ze směrnice 
2004/38/ES“ vydané v 19 jazycích je 
v porovnání s celkovým počtem obyvatel 
Unie zanedbatelné množství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby se ženy ve větší míře 
účastnily politického života 
a rozhodovacích procesů za 
účelem evropské integrace; domnívá se 
tedy, že by se pro ženy měly pořádat 
rozsáhlejší osvětové kampaně, jež umožní, 
aby jako občanky EU uplatňovaly svá 
práva a aby se aktivněji zapojovaly do 
činnosti politických skupin;

5. požaduje, aby se ženy ve větší míře 
účastnily politického života 
a rozhodovacích procesů za 
účelem evropské integrace; domnívá se 
tedy, že by se pro ženy měly pořádat 
rozsáhlejší osvětové kampaně, jež umožní, 
aby jako občanky EU uplatňovaly svá 
práva a aby se aktivněji zapojovaly do 
činnosti politických skupin, do politického 
života a činností orgánů místní správy v 
zemi, kde pobývají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Roselyne Lefrançois

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že politická angažovanost 
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je nejvyšším výrazem občanství, které by 
mohlo být u žen podporováno konkrétními 
opatřeními, např. posílením a lepším 
fungováním zařízení péče o malé děti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Roselyne Lefrançois

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby informační 
programy týkající se evropského občanství 
rozšířila tak, aby byly důkladně 
informovány i děti, zejména dívky a ženy 
ve vzdělávacích zařízeních, a to především 
v oblastech, které jsou geograficky 
a sociálně znevýhodněné.

6. vyzývá Komisi, aby informační 
programy týkající se evropského občanství 
rozšířila tak, aby byly důkladně 
informovány i děti, zejména dívky a ženy 
ve vzdělávacích zařízeních, a to především 
v oblastech, které jsou geograficky 
a sociálně znevýhodněné; žádá, aby tyto 
činnosti propagující evropské občanství 
vyzdvihovaly především zásadu rovnosti 
žen a mužů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. apeluje na posílení konzulární 
ochrany evropských občanů ve třetích 
zemích, zejména s ohledem na ochranu 
jejich života, jejich důstojnosti a jejich 
nedotknutelnosti.

Or. fr
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