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Predlog spremembe 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen nenehnega upoštevanja 
načela enakosti žensk in moških ter 
spodbujanja enakih možnosti v vseh 
politikah in ukrepih Unije;

1. poudarja pomen nenehnega upoštevanja 
načela enakosti žensk in moških, zlasti v 
okviru pravnega bistva pravic evropskih 
državljanov, tj. pravice do prostega 
gibanja in prebivanja na območju držav 
članic, volilne pravice in pravice do 
kandidiranja na občinskih volitvah v 
državi članici prebivanja, pravice do 
diplomatske in konzularne zaščite v tretjih 
državah, pravice nasloviti peticijo na 
Evropski parlament ter pravice pritožbe 
pri varuhu človekovih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Roselyne Lefrançois

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da resnično evropsko 
državljanstvo ni mogoče brez dejanskega 
priznanja in uveljavitve načela enakosti 
spolov;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da Komisija tudi tokrat ni 
uspela vključiti načela enakosti spolov v 
svoje Peto poročilo o državljanstvu Unije; 
opozarja, da je zato zelo težko podati 
izčrpno oceno glede načela enakosti spolov 
in smernice o tej temi;

3. obžaluje, da Komisija tudi tokrat ni 
uspela vključiti načela enakosti spolov v 
svoje Peto poročilo o državljanstvu Unije 
in oceno napredka na področjih, tesno 
povezanih z državljanstvom; opozarja, da 
je zato zelo težko podati izčrpno oceno 
glede načela enakosti spolov in smernice o 
tej temi;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Roselyne Lefrançois

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da ima pravica prostega 
gibanja in bivanja zelo velik vpliv na 
družinsko življenje ter izbiro izobraževanja 
in poklica pri ženskah; zato poziva 
Komisijo, naj upošteva posebne potrebe 
žensk na tem področju;

4. poudarja, da ima pravica prostega 
gibanja in bivanja, ki je polno vključena v 
evropsko državljanstvo, zelo velik vpliv na 
družinsko življenje ter izbiro izobraževanja 
in poklica pri ženskah; zato poziva 
Komisijo, naj upošteva posebne potrebe 
žensk na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen, ki ga imajo za ženske 
direktive o pravici do prebivanja za 
študente, ekonomsko neaktivne in 
upokojene državljane Unije, ki so bile 
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razveljavljene z direktivo 2004/38/ES, in 
izpostavlja pomen informiranja o teh 
pravicah, pri čemer ugotavlja, da je 
16 000 izvodov priročnika z naslovom 
„Kako najbolje izkoristiti ugodnosti, ki jih 
ponuja Direktiva 2004/38/ES“, ki je bil 
izdan v 19 jezikih, majhna številka v 
primerjavi s številom vseh prebivalcev 
Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k okrepljenemu sodelovanju 
žensk v političnem življenju in v postopku 
odločanja v luči evropskega povezovanja; 
v ta namen bi morale ženske imeti koristi 
od okrepljenih kampanj za ozaveščanje, da 
bi v celoti uveljavljale svoje pravice kot 
državljanke Unije in bile dejavnejše v 
političnih skupinah;

5. poziva k okrepljenemu sodelovanju 
žensk v političnem življenju in v postopku 
odločanja v luči evropskega povezovanja; 
v ta namen bi morale ženske imeti koristi 
od okrepljenih kampanj za ozaveščanje, da 
bi v celoti uveljavljale svoje pravice kot 
državljanke Unije in bile dejavnejše v 
političnih skupinah, v političnem življenju 
in v okviru dejavnosti osnovnih lokalnih 
skupnosti države, v kateri prebivajo;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Roselyne Lefrançois

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. opozarja, da je sodelovanje v politiki 
pomemben izraz državljanstva, ki bi ga 
bilo mogoče pri ženskah spodbujati s 



PE418.027v01-00 6/7 AM\759454SL.doc

SL

konkretnimi ukrepi, kot sta okrepitev in 
izboljšanje struktur varstva predšolskih 
otrok;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Roselyne Lefrançois

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo h krepitvi 
informativnih programov o državljanstvu 
Unije, da bi se zagotovila popolna 
obveščenost otrok, posebej mladih deklet 
in žensk v izobraževalnih ustanovah ter 
zlasti v geografsko in socialno prikrajšanih 
regijah.

6. poziva Komisijo h krepitvi 
informativnih programov o državljanstvu 
Unije, da bi se zagotovila popolna 
obveščenost otrok, posebej mladih deklet 
in žensk v izobraževalnih ustanovah ter 
zlasti v geografsko in socialno prikrajšanih 
regijah; zahteva, da se ukrepi za 
spodbujanje evropskega državljanstva 
posebej osredotočijo na načelo enakosti 
žensk in moških.

Or. fr

Predlog spremembe 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva k povečanju konzularne zaščite 
evropskih državljanov v tretjih državah, 
zlasti z namenom zaščite njihovega 
življenja, dostojanstva in integritete.

Or. fr
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