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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Pri enakosti med spoloma ne gre za 
vprašanje manjšinskih skupin, ki se 
srečujejo z neenakostjo. Neenakost med 
spoloma pretežno prizadeva večino 
prebivalstva in zato je bistvenega pomena, 
da se razlike na osnovi spola v celoti 
upošteva pri ukrepih v zvezi s starostjo, 
invalidnostjo, vero ali prepričanjem in 
spolno usmerjenostjo.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Za uspešnost zakonodajnega okvira 
Skupnosti na področju nediskriminacije je 
ključnega pomena obseg množične javne 
podpore. Evropsko leto bi moralo biti 
katalizator večje ozaveščenosti in zagona. 
Pomagati bi moralo osredotočiti politično 
pozornost in mobilizirati vse zainteresirane 
posameznike in skupine ter tako uresničevati 
novo okvirno strategijo enakih možnosti 
Evropske unije.

(8) Za uspešnost zakonodajnega okvira 
Skupnosti na področju nediskriminacije je 
ključnega pomena obseg množične javne 
podpore. Evropsko leto bi moralo biti 
katalizator večje ozaveščenosti in zagona. 
Pomagati bi moralo osredotočiti politično 
pozornost in mobilizirati vse zainteresirane 
posameznike in skupine ter tako uresničevati 
novo okvirno strategijo enakih možnosti 
Evropske unije in integracijo načela 
enakosti spolov.

Predlog spremembe 3
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

  
1 UL C .., 19.9.2005, str. ...
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1a. V vseh dejavnostih iz odstavka 1 je 
odpravljanje neenakosti in spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami 
horizontalni cilj.

Predlog spremembe 4
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1

1. Vsaka država članica ustanovi ali imenuje 
nacionalni koordinacijski organ ali 
enakovredni upravni organ za pripravo 
sodelovanja v evropskem letu. Vsaka država 
članica zagotovi, da so v tem organu 
zastopane različne organizacije -
predstavnice ljudi, ki so morebiti 
izpostavljeni diskriminaciji ali neenakemu 
obravnavanju, ter druge interesne skupine.

1. Vsaka država članica ustanovi ali imenuje 
nacionalni koordinacijski organ ali 
enakovredni upravni organ za pripravo 
sodelovanja v evropskem letu. Vsaka država 
članica zagotovi, da so v tem organu 
zastopane različne organizacije -
predstavnice ljudi, ki so morebiti 
izpostavljeni diskriminaciji ali neenakemu 
obravnavanju, ter druge interesne skupine, 
in da so v njih enako zastopane ženske in 
moški.

Predlog spremembe 5
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Komisija in države članice zagotovijo, 
da so ženske in moški enako zastopani v 
Odboru.

Predlog spremembe 6
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Komisija in države članice zagotovijo, 
da so ženske in moški enako zastopani v 
Odboru.

Predlog spremembe 7
Priloga, del II, odstavek I, točka (e a) (novo)

(ea) so v njem enako zastopane ženske in 
moški.


