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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi moterų ir vaikų teisės yra vientisa ir nedaloma visuotinių žmogaus teisių 
dalis, kaip nustatyta 1995 m. Pekino deklaracijoje ir veiksmų plane,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 2
1 dalis

1. ragina moterų teises suprasti kaip neatsiejamą žmogaus teisių dalį ir primygtinai siūlo
Komisijai aiškiai ir sistemingai įtraukti moterų teisių gynimo ir apsaugos aspektą į 
visus ES dialogus žmogaus teisių klausimais ir į konsultacijas su trečiosiomis šalimis 
žmogaus teisių klausimais; šiame kontekste pabrėžia poreikį sukurti skaidrų žmogaus 
teisių, ypač kai tai susiję su moterų teisėmis, išlygos stebėjimo mechanizmą ES išorės 
susitarimuose (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 3
1 dalis

1. pažymi, kad moterų teisės yra neatsiejama žmogaus teisių dalis ir ragina Komisiją 
aiškiai ir sistemingai įtraukti moterų teisių gynimo ir apsaugos aspektą į visus ES 
dialogus žmogaus teisių klausimais ir į konsultacijas su trečiosiomis šalimis žmogaus 
teisių klausimais; šiame kontekste pabrėžia poreikį sukurti skaidrų žmogaus teisių 
išlygos stebėjimo mechanizmą ES išorės susitarimuose, kuriuose atsižvelgiama į 
moterų teises, ir imtis atitinkamų veiksmų, kai šios išlygos nesilaikoma;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 4
1a dalis (nauja)

1a. atkreipia dėmesį į svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį raginant gerbti žmogaus 
teises ir siūlo, kad pilietinė visuomenė aktyviai dalyvautų ES ir trečiųjų šalių 
dialoguose žmogaus teisių klausimais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Pakeitimas 5
1a dalis (nauja)

1a. siūlo, kad Taryba ir Komisija teiktų pirmenybę tam, kad būtų panaikinti visi su 1979 
m. JT Generalinės Asamblėjos priimta Konvencija dėl visų formų diskriminacijos 
prieš moteris panaikinimo (CEDAW) susiję ribojimai ir tam, kad trečiosios šalys 
partnerės ratifikuotų šios konvencijos fakultatyvinį protokolą; ragina Tarybą ir 
Komisiją toliau skatinti trečiąsias šalis, kad jos savo įstatymuose nustatytų aiškias su 
moterų teisėmis ir lyčių lygybės propagavimu susijusias nuostatas ir užtikrintų šių 
teisių laikymąsi;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Pakeitimas 6
1b dalis (nauja)

1b. siūlo Komisijai sudaryti konkrečių su lytimi susijusių diskriminacijos rūšių sąrašą 
pagal CEDAW konvenciją ir Žmogaus teisių paktus atsižvelgiant į gamybos ir 
procesų metodus, kaip nustatyta PPO siekiant sukurti gaminių ir prekių ženklų, 
kuriuos ateityje būtų uždrausta įvežti į ES, duomenų bazę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 7
2 dalis

2. rekomenduoja, kad (išbraukta) vystant dialogus žmogaus teisių klausimais ypatingas 
dėmesys būtų skiriamas kovai su visomis diskriminacijos ir prievartos prieš moteris ir 
mergaites formomis, įskaitant kovą su smurtu šeimoje, ankstyvomis ar priverstinėmis 
vedybomis, visomis prekybos žmonėmis formomis, moterų lyties organų žalojimu 
(išbraukta) ir moterų žudymu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 8
2 dalis

2. rekomenduoja moterų teisių aspektą aiškiai įtraukti į dialogus žmogaus teisių 
klausimais, ir ypač kovą su visomis diskriminacijos ir prievartos prieš moteris formas, 
taip pat kovą su moteris žalojančiomis tradicinėmis apeigomis, įskaitant (išbraukta)
moterų lyties organų žalojimą, prievartą šeimoje ir moterų žudymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 9
2 dalis

2. reikalauja, kad moterų teisės būtų aiškiai įtrauktos į dialogus žmogaus teisių 
klausimais, ypač atkreipiant dėmesį į visas (išbraukta) diskriminacijos ir prievartos 
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prieš moteris formas, įskaitant moterų lyties organų žalojimą, prievartą šeimoje, 
prekybą žmonėmis ir moterų žudymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 10
2 dalis

2. rekomenduoja moterų teisių aspektą aiškiai įtraukti į dialogus žmogaus teisių 
klausimais, ir ypač kovą su visomis diskriminacijos ir prievartos prieš moteris formas, 
įskaitant smurtą ir išnaudojimą darbe bei ekonominį išnaudojimą, taip pat kovą su 
moterų lyties organų žalojimu, prievarta šeimoje ir moterų žudymą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 11
2 dalis

2. rekomenduoja moterų teisių aspektą aiškiai įtraukti į dialogus žmogaus teisių 
klausimais, ir ypač kovą su visomis diskriminacijos ir prievartos prieš moteris formas 
bei jų panaikinimą, įskaitant kovą su visų rūšių moteris žalojančiomis tradicinėmis 
ar paprotinėmis apeigomis, pvz., moterų lyties organų žalojimu, prievarta šeimoje ir 
moterų žudymu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 12
3 dalis

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 13
3 dalis

3. reikalauja, kad moterų teisių aspektas ir lyčių klausimas būtų aiškiai įtraukti į kovos
su prekybos žmonėmis, ypač prekybos moterimis ir vaikais, veiksmus (išbraukta) 
siekiant juos išnaudoti seksualiai ir kaip darbo jėgą bei dėl organų pašalinimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 14
4 dalis

4. pabrėžia, kad reikia imtis konkrečių priemonių siekiant skatinti aktyvesnį moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje, ekonomikos srityje, politiniame gyvenime ir priimant 
sprendimus bei užkardant konfliktus ir juos sprendžiant, kuriant taiką ir pertvarkas; 
siūlo abiejų lyčių EP nariams aktyviau dalyvauti vertinant iš Europos bendrijos lėšų 
finansuojamus projektus žmogaus teisių apsaugos srityje ir Europos Parlamentui 
labiau įsitraukti į dialogus su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 15
4 dalis

4. rekomenduoja ypatingą dėmesį atkreipti į aktyvų moterų dalyvavimą sprendžiant su 
ekonomika ir socialiniais reikalais susijusius klausimus, politiniame gyvenime ir 
priimant sprendimus, užkardant konfliktus ir juos sprendžiant, kuriant taiką ir 
pertvarkas, taip pat EP nariams aktyviau dalyvauti vertinant iš Europos bendrijos lėšų 
finansuojamus projektus žmogaus teisių apsaugos srityje ir Europos Parlamentui 
labiau įsitraukti į dialogus su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais, tinkamai 
dalyvaujant moteriškos lyties EP narėms;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 16
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją rengti mokymus moterų teisių tema visiems Komisijos delegacijų 
darbuotojams ir pareigūnams, visų pirma tiems, kurių veikla susijusi su žmogaus 
teisėmis ir humanitarine pagalba;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 17
5 dalis

5. rekomenduoja patvirtinti priemones, skirtas švietimui skatinti bei saugesnei aplinkai 
moterims ir mergaitėms kurti, ypatingą dėmesį skiriant seksualinei ir reprodukcinei
sveikatai bei moterų teisėms ir jų galioms, nes tai padėtų kovojant su ŽIV / AIDS 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 18
5 dalis

5. rekomenduoja patvirtinti priemones, skirtas (išbraukta) saugesnei aplinkai moterims ir 
mergaitėms kurti ir lygioms mergaičių teisėms į mokslą ir švietimą užtikrinti; siūlo
skatinti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos apsaugą, įskaitant teisę planuoti 
šeimą nejaučiant diskriminacijos, prievartos ir spaudimo bei stiprinti moterų galias, 
nes tai galėtų padėti kovojant su ŽIV / AIDS ir sustiprinti pabėgėlių stovyklose 
esančių moterų ir mergaičių fizinį saugumą (išbraukta) ypatingą dėmesį atkreipiant į 
perkeltųjų asmenų žmogaus teisių padėties gerinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 19
5 dalis

5. rekomenduoja patvirtinti priemones siekiant pabrėžti galimybių įgyti išsilavinimą ir 
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naudotis saugesne aplinka moterims ir mergaitėms svarbą, taip pat siekiant skatinti 
sveikatos apsaugą bei moterų teises ir jų galių stiprinimą; šios priemonės padėtų 
kovojant su ŽIV / AIDS ir sustiprintų pabėgėlių stovyklose esančių moterų ir 
mergaičių fizinį saugumą bei užtikrintų perkeltųjų asmenų žmogaus teisių laikymąsi 
ir jų apsaugą (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 20
5 dalis

5. rekomenduoja patvirtinti priemones, skirtas švietimui skatinti bei saugesnei aplinkai 
moterims ir mergaitėms kurti, sveikatos apsaugai gerinti bei su tuo susijusioms 
moterų teisėms ir jų galioms stiprinti, nes tai padėtų kovojant su ŽIV / AIDS ir 
sustiprintų pabėgėlių stovyklose esančių moterų ir mergaičių fizinį saugumą bei 
patvirtinti priemones, kuriomis ypatingas dėmesys būtų kreipiamas į perkeltųjų 
asmenų žmogaus teisių padėties gerinimą; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 21
5a dalis (nauja)

5a. siūlo priimti priemones, skirtas moterų ir mergaičių, esančių pabėgėlių stovyklose, 
fiziniam saugumui sustiprinti bei perkeltųjų asmenų žmogaus teisių skatinimui 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 22
6 dalis

6. prašo Komisiją kasmet teikti Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui ES dialogų 
žmogaus teisių klausimais ataskaitas apie visas su lyčių aspektu susijusias sritis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 23
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją priimti pasiūlymą parengti ES institucijų ir įstaigų pareigūnų 
elgesio kodeksą (remiantis JT parengtu panašiu elgesio kodeksu), kuris visų pirma 
būtų taikomas ES pareigūnams, vykstantiems į komandiruotes į trečiąsias šalis. 
Elgesio kodekse turėtų būti išreikštas aiškus nepritarimas dėl seksualinių paslaugų 
pirkimo, kitų seksualinio išnaudojimo formų ir lyčių skirtumais grindžiamo smurto
bei jame turėtų būti nurodytos sankcijos už kodekso nuostatų pažeidimą; 
pareigūnai, prieš vykdami į komandiruotes, turėtų išsamiai susipažinti su šio elgesio 
kodekso turiniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 24
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją, vystant dialogus žmogaus teisių tema su trečiosiomis šalimis, 
nuolat prižiūrėti, kaip ratifikuojama ir įgyvendinama CEDAW konvencija ir 
reguliariai apie tai pranešti Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui; taip pat 
užtikrinti, kad minėtąja konvencija garantuojamos teisės būtų gerbiamos šiose 
trečiosiose šalyse, siekiant panaikinti spragą tarp teorinio moterų teisių egzistavimo 
ir faktinio naudojimosi šiomis teisėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 25
6b dalis (nauja)

6b. ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti Pekino deklaracijos ir veiksmų plano 
įgyvendinimą. Ragina Tarybą ir Komisiją skatinti trečiąsias šalis įtraukti lyčių 
aspektą į savo nacionalines veiksmų programas bei į vykdomas su žmogaus teisėmis 
ir lyčių lygybe susijusias politikos sritis;

Or. en



AM\670043LT.doc 9/9 PE 390.484v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 26
6c dalis (nauja)

6c. ragina Komisiją, vystant dialogą žmogaus teisių tema su trečiosiomis šalimis, 
užtikrinti, kad būtų rengiamos išsamios mokymo programos žmogaus teisių 
klausimais siekiant, kad moterys daugiau sužinotų apie savo teises ir kad apskritai 
būtų didinamas visuomenės sąmoningumas moterų teisių klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 27
6d dalis (nauja)

6d. ragina Komisiją ir Tarybą skatinti, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama 
įgyvendinant su lyčių aspektais susijusias ir pilietinės visuomenės iniciatyvas 
remiantis galiojančiais Europos žmogaus teisių dokumentais ir raginti trečiąsias 
šalis užtikrinti visų savo žmogaus teisių srityje veikiančių institucijų veiksmų 
koordinavimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 28
6e dalis (nauja)

6e. ragina Tarybą ir Komisiją skatinti trečiąsias šalis į savo įstatymus įtraukti vyrų ir 
moterų lygybės principą ir užtikrinti šio principo įgyvendinimą pasitelkiant 
atitinkamus teisės aktus ir priemones, taip pat užtikrinti, kad šių teisių būtų 
laikomasi visose veiklos srityse;

Or. en
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