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Tarkistus 1
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti poliittisella 
tasolla ja rahoitusvälineiden sekä 
talousarviotuen kautta toteutettuihin
komission toimiin, joilla pyritään 
tehostamaan sen sitoumusta edistää naisten 
vaikutusmahdollisuuksia pyrkimällä 
etenkin sisällyttämään naisten prioriteetit ja 
tarpeet kaikkiin EU:n ulkoisen toiminnan 
tärkeimpiin aloihin;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
toimiin, joilla pyritään tehostamaan sen 
sitoumusta edistää naisten 
vaikutusmahdollisuuksia pyrkimällä 
etenkin sisällyttämään naisten prioriteetit ja 
tarpeet kaikkiin EU:n ulkoisen toiminnan 
tärkeimpiin aloihin;

Or. en

Tarkistus 2
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää tärkeänä, että naisille annetaan 
mahdollisuus saada varoja, jotta he voivat 
osallistua yhteiskuntaelämän uudelleen 
rakentamiseen ja johtaa sitä ja jotta heillä 
on mahdollisuus käyttää infrastruktuuria, 
kuten vesi- ja sähköhuoltoa, kouluja, 
sairaaloita ja teitä sekä osallistua valtion 
laillisten ja hallinnollisten rakenteiden 
kohentamiseen;

Or. en

Tarkistus 3
Marina Yannakoudakis
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
(EUH) varmistamaan sukupuolten välisen 
tasapainon esittäessä ehdotuksia 
edustustojen päälliköiden asemaan;

2. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
(EUH) valitsemaan parhaat ehdokkaat
esittäessä ehdotuksia edustustojen 
päälliköiden asemaan;

Or. en

Tarkistus 4
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
(EUH) varmistamaan sukupuolten välisen 
tasapainon esittäessä ehdotuksia 
edustustojen päälliköiden asemaan;

2. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
(EUH) tehostamaan valmiuksiaan, jotta se 
voi varmistaa sukupuolten välisen 
tasapainon esittäessä ehdotuksia 
edustustojen päälliköiden asemaan;

Or. en

Tarkistus 5
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan aktiivisia toimenpiteitä 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) yhteydessä, demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline mukaan lukien, jotta 
voidaan edistää syrjimättömyyttä 
sukupuolen, etnisen alkuperän, 

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan aktiivisia toimenpiteitä 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) yhteydessä, demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline mukaan lukien, jotta 
voidaan edistää syrjimättömyyttä ja estää 
moninkertaista syrjintää sukupuolen, 
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vammaisuuden, iän ja seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella;

etnisen alkuperän, vammaisuuden, iän ja 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella;

Or. en

Tarkistus 6
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan aktiivisia toimenpiteitä 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) yhteydessä, demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline mukaan lukien, jotta 
voidaan edistää syrjimättömyyttä 
sukupuolen, etnisen alkuperän, 
vammaisuuden, iän ja seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella;

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan aktiivisia toimenpiteitä 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) yhteydessä, demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline mukaan lukien, jotta 
voidaan edistää syrjimättömyyttä 
sukupuolen, etnisen alkuperän, 
vammaisuuden, uskonnon, iän ja 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella;

Or. en

Tarkistus 7
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että on tärkeää ottaa naiset 
mukaan rauhanneuvottelujen kaikkiin 
vaiheisiin;

Or. en

Tarkistus 8
Minodora Cliveti
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a.. korostaa, että on kunnioitettava 
tyttöjen oikeutta ilmaista mielipiteensä ja 
tulla kuulluiksi heidän terveyteensä ja 
ihmisarvoonsa vaikuttavissa kysymyksissä 
ja että etusijalle on aina asetettava lapsen 
etu; pitää tärkeänä, että kaikki lapset ja 
etenkin tytöt saavat kasvaa rauhallisessa, 
kunnioittavassa, suvaitsevassa, vapaassa, 
syrjimättömässä, sukupuolten tasa-arvoa 
kunnioittavassa ja solidaarisessa 
perheympäristössä; kehottaa panemaan 
tiukasti täytäntöön lapsen oikeuksia 
koskevan Geneven julistuksen ja naisia 
koskevan Pekingin julistuksen;

Or. en

Tarkistus 9
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. tuo esiin, että naiset osallistuvat 
vähän politiikkaan ja hallintorakenteisiin, 
kuten eri kansallisiin neuvottelu- ja 
sovitteluelimiin; painottaa, että on tärkeää 
tarkistaa institutionaalisia mekanismeja 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja 
otettava tarvittaessa käyttöön erityisiä 
väliaikaisia toimenpiteitä, kuten 
positiivinen syrjintä, 
suosituimmuuskohtelu ja kiintiöt, jotta 
mahdollistetaan naisten osallistuminen 
parlamentaariseen ja poliittiseen elämään 
yleisesti ja kaikissa instituutioissa, 
kaikenlaisissa tehtävissä sekä tärkeissä 
kansallisissa, alueellisissa ja 
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kansainvälisissä prosesseissa, mukaan 
lukien rauhanoperaatioissa;

Or. en

Tarkistus 10
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. huomauttaa, että kansallisten 
hallitusten sekä paikallisten, alueellisten 
ja kansainvälisten organisaatioiden olisi
tuettava kaikkia julkisia, yhteisöllisiä ja 
yksityisiä aloitteita, joilla mahdollistetaan 
naisten parempi resurssien saanti ja 
suurempi taloudellinen riippumattomuus 
samalla, kun edistetään naisten liike-
elämään ja markkinoille pääsyä sekä 
luotonsaantia erityisesti maaseudulla; 
painottaa, että paikallisten 
organisaatioiden olisi saatava helpommin 
kansallista ja kansainvälistä rahoitusta ja 
että naisilla olisi oltava tasavertaiset 
mahdollisuudet olla mukana – niin 
osallisina kuin edunsaajina – paikallisissa
kehitysohjelmissa, työpaikkojen, myös 
nuorisotyöpaikkojen, luontia koskevissa 
ohjelmissa, välttämättömimpien 
palvelujen tarjoamisessa sekä 
konfliktialueiden taloudellisen 
elvyttämisen ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 11
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a.  pyytää EUH:ta toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet lapsimorsiamia 
koskevassa asiassa ottaen huomioon 
ulkopolitiikan strategioiden muotoilussa 
ja määrittelyssä ne maat, joissa tämä on 
käytäntönä;

Or. it

Tarkistus 12
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että avustustoimenpiteissä on 
otettava huomioon kriisien ja 
hätätilanteiden sekä sellaisten maiden 
erityispiirteet, joissa ei juurikaan ole 
perusvapauksia tai joissa kansalaisjärjestöt 
toimivat vaikeissa olosuhteissa; korostaa, 
että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
tilanteisiin, joissa naiset joutuvat alttiiksi 
fyysiselle tai psyykkiselle väkivallalle;

7. katsoo, että avustustoimenpiteissä on 
otettava huomioon kriisien ja 
hätätilanteiden sekä sellaisten maiden 
erityispiirteet, joissa ei juurikaan ole 
perusvapauksia tai joissa kansalaisjärjestöt 
toimivat vaikeissa olosuhteissa; kehottaa 
EUH:ta määrittelemään yhdessä 
asianomaisen väestön kanssa rajatun 
joukon asioita, joita olisi käsiteltävä 
ensisijaisesti ja yhtä aikaa, jotta varat ja 
resurssit voidaan kohdentaa paremmin 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;
korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota tilanteisiin, joissa naiset joutuvat 
alttiiksi fyysiselle tai psyykkiselle 
väkivallalle;

Or. fr

Tarkistus 13
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. painottaa, että on tärkeää kitkeä 
naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta 
ottaen huomioon, että joissakin 
aseellisissa selkkauksissa naisiin 
kohdistuva väkivalta on yleistä ja
järjestelmällistä – esimerkiksi sellaiset 
seksuaalisen väkivallan muodot kuin 
raiskaus, pakkoprostituutio, ihmiskauppa 
ja orjuus, joita aseistetut joukot käyttävät 
sodankäynnin taktisena keinona 
terrorisoidakseen siviilejä tai 
karkottaakseen siviiliväestön 
kotiseudultaan tai hyödyttääkseen 
konfliktin osapuolia;

Or. en

Tarkistus 14
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa luomaan tukijärjestelmiä 
konfliktin/sodan aikana raiskauksien 
kohteiksi joutuneille ja sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta 
traumatisoituneille henkilöille ja 
investoimaan heille tarkoitettuihin 
erityispalveluihin;

Or. en

Tarkistus 15
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja demokraattisissa 
uudistuksissa, konfliktineston tukemisessa 
ja poliittisten osallistumis- ja 
edustusmahdollisuuksien 
vahvistamisessa;

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja demokraattisissa 
uudistuksissa, konfliktineston tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 16
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja demokraattisissa 
uudistuksissa, konfliktineston tukemisessa 
ja poliittisten osallistumis- ja 
edustusmahdollisuuksien vahvistamisessa;

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ja lisätä tietoisuutta 
naisten roolista ihmisoikeuksien ja 
demokratiaan tähtäävien uudistusten 
edistämisessä, konfliktinestotoimien 
tukemisessa ja poliittisten osallistumis- ja 
edustusmahdollisuuksien vahvistamisessa;

Or. en

Tarkistus 17
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja demokraattisissa 
uudistuksissa, konfliktineston tukemisessa 
ja poliittisten osallistumis- ja
edustusmahdollisuuksien vahvistamisessa;

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ihmisoikeuksien ja 
demokratiaan tähtäävien uudistusten 
edistämisessä, konfliktinestotoimien 
tukemisessa ja poliittisten osallistumis- ja 
edustusmahdollisuuksien vahvistamisessa 
niin rauhanneuvotteluissa kuin 
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rauhanlujittamisessa ja konfliktin 
jälkeisessä suunnittelussa;

Or. en

Tarkistus 18
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja demokraattisissa 
uudistuksissa, konfliktineston tukemisessa 
ja poliittisten osallistumis- ja 
edustusmahdollisuuksien vahvistamisessa.

8. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
naisten asemaa ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja demokraattisissa 
uudistuksissa, konfliktineston tukemisessa 
ja poliittisten osallistumis- ja 
edustusmahdollisuuksien vahvistamisessa; 
huomauttaa myös tässä yhteydessä, että 
EU:n vaalitarkkailuraporttien suositukset, 
jotka koskevat naisten osallistumista 
vaaliprosessiin, olisi otettava huomioon;

Or. fr

Tarkistus 19
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. muistuttaa, että unionin ulkoisen 
toiminnan uskottavuus riippuu myös siitä, 
kuinka sisäisten toimien ja 
kehitystavoitteiden välistä 
johdonmukaisuutta koskevaa periaatetta 
on noudatettu.

Or. fr


