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Pozměňovací návrh 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na skutečnost, že 
zohledňování rovnosti žen a mužů 
v oblasti vnějších vztahů má kvantitativní 
i kvalitativní rozměr, což vyžaduje přístup 
nad rámec počtu zaměstnanců a 
dotazníků, a zaměření na to, jakým 
způsobem může otázka rovnosti pohlaví 
aktivně podpořit účinnost a úspěch politik 
a misí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Radu, aby jmenovala vyslance 
Evropské unie pro práva žen, který by 
upevnil závazek EU posílit postavení žen 
v zahraniční a rozvojové politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že k průlomu došlo 
jmenováním poradců pro problematiku 
rovnosti žen a mužů v činnostech EBOP, 
hlavním problémem však stále zůstává 
nedostatek konkrétní evropské politiky 
rovnosti žen a mužů, především politiky 
navržené k řešení bezpečnostních 
hledisek, nedostatek pochopení a 
povědomí o rovnosti žen a mužů, neochota 
se zabývat její důležitostí a nedostatek 
odborné přípravy v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že znásilnění a sexuální 
násilí jsou používána jako válečné zbraně; 
zdůrazňuje, že by měla být stíhána jako 
válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; 
vyzývá k navýšení počtu podpůrných 
programů pro oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá jmenování poradce pro 
problematiku rovnosti žen a mužů v téměř 
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všech misích EBOP v souladu s závěry 
Rady z listopadu roku 20061; zdůrazňuje 
však, že nedostatek rozpočtových linií 
týkajících se činností v oblasti rovnosti 
žen a mužů ve financování misí EBOP 
může jejich práci mařit; z tohoto hlediska 
žádá o zajištění odpovídajících finančních 
prostředků a pracovníků na plný úvazek a 
poukazuje na to, že otázky spojené 
s rovností žen a mužů by měly být 
zastoupeny na všech úrovních vedení, 
v Bruselu i na místě operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že je vynakládáno mnoho 
úsilí na to, aby byl do bezpečnostní a 
obranné kultury EBOP zahrnut přístup, 
jenž zohledňuje rovnost žen a mužů, a že 
se rozvíjí také jeho kvantitativní rozměr 
v EBOP (např. prostřednictvím vytváření 
dotazníků, sčítání počtu mužů a žen 
v operacích ESDP atd.); zdůrazňuje však 
nutnost vyvinout kvalitativní koncepční 
rámec pro pochopení socioekonomického 
kontextu, v němž se konají mise EBOP 
(t.j. v oblastech konfliktu), a přístupy, jež 
zohlední rovnost žen a mužů při 
provádění operací či programů;

Or. en

                                               
1 Závěry Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) Rady Evropské unie – dokument 
sekretariátu (14884/1/06 Rev1) o prosazování rovnosti žen a mužů a o uplatňování genderového hlediska při
řešení krizí. www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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Pozměňovací návrh 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že pouze dvě z šestnácti 
pozic představitelů a vyslanců EU, které 
jmenuje generální tajemník a vysoký 
představitel Javier Solana, jsou nyní 
obsazeny ženami; připomíná závazek 
Rady zlepšit rovnováhu zastoupení žen a 
mužů v operacích EBOP i ve vyšších 
manažerských pozicích a vyzývá členské 
státy, aby pro nadcházející úkoly 
SZBP/EBOP navrhovaly více žen –
kandidátek, především na pozice 
zvláštních zástupců a vedoucích misí;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje význam zkušeností 
získaných na misích EU, a zejména 
skutečnost, že otázka rovnosti žen a mužů 
musí být do operací začleněna již ve 
vyšetřovací fázi a že musí být předložena 
jasným, konkrétním a praktickým 
způsobem; že by vzdělávání v oblasti 
rovnosti pohlaví mělo probíhat před 
umístěním pracovníků a že by v této 
oblasti měly být co nejdříve na základě 
specifických kritérií zvoleny ústřední 
body; dále zdůrazňuje důležitost podávání 
pravidelných zpráv o otázkách spojených s 
rovností žen a mužů, aby bylo možné 
dohlížet na pokrok misí týkajících 
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se začlenění tohoto hlediska a posoudit 
stav rovnosti žen a mužů v oblastech 
operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je potěšen tím, že na rovnost pohlaví a 
práva žen je systematicky odkazováno ve 
státních a regionálních strategických 
dokumentech a v orientačních 
vnitrostátních programech; poukazuje na 
to, že při tvorbě programů je třeba 
zohlednit problematiku žen v oblastech 
zasažených konfliktem a při budování 
míru, a vyzývá Komisi, aby hledisko 
rovnosti žen a mužů zohlednila v 
jednotlivých odvětvích své pomoci v 
rozvojové spolupráci, jako je spravedlnost, 
správa věcí veřejných, zdravotnictví a 
vzdělávání;

(Netýká se českého znění.)

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je potěšen tím, že na rovnost pohlaví a 
práva žen je systematicky odkazováno ve 
státních a regionálních strategických 
dokumentech a v orientačních 
vnitrostátních programech; poukazuje na 

4. je potěšen tím, že na rovnost pohlaví a 
práva žen je systematicky odkazováno ve 
státních a regionálních strategických 
dokumentech a v orientačních 
vnitrostátních programech, zároveň však 
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to, že při tvorbě programů je třeba 
zohlednit problematiku žen v oblastech 
zasažených konfliktem a při budování 
míru, a vyzývá Komisi, aby hledisko 
rovnosti žen a mužů zohlednila v 
jednotlivých odvětvích své pomoci v 
rozvojové spolupráci, jako je spravedlnost, 
správa věcí veřejných, zdravotnictví a 
vzdělávání;

lituje, že rovnost pohlaví je často 
zmiňována jako průřezové téma, bez 
udání konkrétních činností, stanovených 
cílů, časového plánu a vyčleněného 
rozpočtu; poukazuje na to, že při tvorbě 
programů je třeba zohlednit problematiku 
žen v oblastech zasažených konfliktem a 
při budování míru, a vyzývá Komisi, aby 
hledisko rovnosti žen a mužů zohlednila v 
jednotlivých odvětvích své pomoci v 
rozvojové spolupráci, jako je spravedlnost, 
správa věcí veřejných, zdravotnictví a 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je potěšen tím, že na rovnost pohlaví a 
práva žen je systematicky odkazováno ve 
státních a regionálních strategických 
dokumentech a v orientačních 
vnitrostátních programech; poukazuje na 
to, že při tvorbě programů je třeba 
zohlednit problematiku žen v oblastech 
zasažených konfliktem a při budování 
míru, a vyzývá Komisi, aby hledisko 
rovnosti žen a mužů zohlednila v 
jednotlivých odvětvích své pomoci v 
rozvojové spolupráci, jako je spravedlnost, 
správa věcí veřejných, zdravotnictví a 
vzdělávání;

4. je potěšen tím, že na rovnost pohlaví a 
práva žen je systematicky odkazováno ve 
státních a regionálních strategických 
dokumentech a v orientačních 
vnitrostátních programech; poukazuje na 
to, že při tvorbě programů je třeba 
zohlednit problematiku žen v oblastech 
zasažených konfliktem a při budování 
míru, a vyzývá Komisi, aby hledisko 
rovnosti žen a mužů zohlednila v 
jednotlivých odvětvích své pomoci v 
rozvojové spolupráci, jako je spravedlnost, 
správa věcí veřejných, zdravotnictví a 
vzdělávání; naléhavě žádá, aby do 
budoucích strategií byly zařazeny činnosti 
a cíle v oblasti rovnosti žen a mužů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že při plánování misí 
EBOP by mělo být zohledněno zapojení 
místních organizací žen do mírového 
procesu, aby bylo možné stavět na 
specifickém přínosu, jež mohou mít, a 
rozpoznat, jakými různými způsoby jsou 
ženy konfliktem zasaženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je nutno zohlednit 
otázky rovnosti žen a mužů při zajišťování 
míru, prevenci konfliktů a jejich řešení, 
při mírových operacích i obnovách po 
ukončení konfliktu, a zajistit, že prvek 
rovnosti žen a mužů bude součástí všech 
existujících programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že v současné době jsou 
kvóty nezbytným prostředkem k zajištění 
rovného zastoupení žen a mužů 
v mírových a bezpečnostních misích a při 
rozhodování ve vnitrostátních 
a mezinárodních procesech obnovy, aby 
byla zajištěna politická účast žen při 
vyjednávání; žádá, aby nejméně 40 % 
osob zapojených do celého mírového 
procesu byly ženy; tento počet by měl být 
uplatněn v oblasti zprostředkování, 
udržování, prosazování a budování míru a 
prevence konfliktu, včetně informačních a 
pozorovacích úkolů a mírového 
vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je důležité zohlednit 
otázky rovnosti žen a mužů při spolupráci 
v rámci rozvojové politiky a politiky 
sousedství, aby bylo dosaženo rovnosti 
pohlaví a posílení postavení žen, což jsou 
klíčové prostředky vedoucí ke zlepšení 
situace lidských práv a řešení chudoby;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že finanční nástroje 
týkající se vnějších vztahů EU, rozšiřování 
a rozvojových politik obsahují průřezové 
odkazy na rovnost pohlaví a práva žen, 
přestože přidělené finanční a lidské zdroje 
nejsou adekvátní; vyzývá Komisi, aby v 
těchto oblastech politiky posílila 
sestavování rozpočtu a aby vyčlenila 
prostředky na otázky spojené s rovností 
pohlaví;

5. bere na vědomí, že finanční nástroje 
týkající se vnějších vztahů EU, rozšiřování 
a rozvojových politik obsahují průřezové 
odkazy na rovnost pohlaví a práva žen, 
přestože přidělené finanční a lidské zdroje 
nejsou adekvátní; vyzývá Komisi, aby v 
těchto oblastech politiky posílila 
sestavování rozpočtu a aby 
v odpovídajícím časovém rámci vyčlenila 
prostředky na otázky spojené s rovností 
pohlaví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že finanční nástroje 
týkající se vnějších vztahů EU, rozšiřování 
a rozvojových politik obsahují průřezové 
odkazy na rovnost pohlaví a práva žen, 
přestože přidělené finanční a lidské zdroje 
nejsou adekvátní; vyzývá Komisi, aby v 
těchto oblastech politiky posílila 
sestavování rozpočtu a aby vyčlenila 
prostředky na otázky spojené s rovností 
pohlaví;

5. bere na vědomí, že finanční nástroje 
týkající se vnějších vztahů EU, rozšiřování 
a rozvojových politik obsahují průřezové 
odkazy na rovnost pohlaví a práva žen, 
přestože přidělené finanční a lidské zdroje 
nejsou adekvátní; vyzývá Komisi, aby v 
těchto oblastech politiky posílila 
sestavování rozpočtu, aby vyčlenila 
prostředky na otázky spojené s rovností 
pohlaví a stanovila ukazatele a měřítka, 
jež by usnadnily měření výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že efektivní 
zohledňování rovnosti žen a mužů 
vyžaduje zlepšení koordinace mezi dárci a 
aktéry, mechanismy odpovědnosti a 
nárůst vlastnictví rozvojových procesů 
vnitrostátními vládami; v tomto ohledu 
zdůrazňuje přidanou hodnotu Spolupráce 
Evropské komise a OSN na rovnosti 
pohlaví pro rozvoj a mír a rozpočtových 
iniciativ zohledňujících rovnost žen a 
mužů; vítá zřízení pracovní skupiny pro 
ženy, mír a bezpečnost, jež je naplánováno 
v komplexním přístupu k uplatňování 
rezolucí č. 1325 a č. 1820 Rady 
bezpečnosti OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyslovuje politování nad tím, že 
Komise v rámci svých rozvojových politik 
dostatečně neinvestuje do zdraví dívek a 
žen a do zdravotnictví; poukazuje na to, že 
podle zvláštní zprávy Evropského 
účetního dvora o rozvojové pomoci 
zdravotním službám v subsaharské Africe 
(leden roku 2009) se prostředky vydávané 
na zdravotnictví v subsaharské Africe 
jakožto podíl celkové rozvojové pomoci ES 
v oblasti zdravotnictví od roku 2000 
nezvýšily; vyzývá Komisi, aby výrazně 
navýšila investice do zdravotnictví a 
zejména do pátého rozvojového cíle 
tisíciletí a sexuálního a reprodukčního 
zdraví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je znepokojen nad tím, jakým 
způsobem Komise zamýšlí dodržet svůj 
závazek přidělit 20 % pomoci ES na 
základní zdravotnictví a vzdělávání; 
zdůrazňuje význam vzdělání pro dívky a 
význam vzdělání v oblasti rovnosti pohlaví 
pro dívky i chlapce, a proto vyzývá ke 
zvýšení podpory tohoto vzdělávání v 
programech pomoci ES;

Or. en
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