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Muudatusettepanek 1
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab, et ELi ja kolmandate riikide 
vahelises inimõiguste teemalises dialoogis 
peaks naiste õiguste toetamisel olema väga 
oluline osa; tunnistab demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
positiivset rolli; julgustab Euroopa 
välisteenistust ja komisjoni koostöös iga 
riigiga kindlaks määrama probleeme, 
millega tuleb tegeleda üheaegselt, et fonde 
ja vahendeid saaks suunata nii, et 
eesmärgid täidetakse paremini;

1. kordab, et ELi ja kolmandate riikide 
vahelises inimõiguste teemalises dialoogis 
peaks naiste õiguste toetamisel olema väga 
oluline osa; tunnistab demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
positiivset rolli; julgustab Euroopa 
välisteenistust ja komisjoni koostöös iga 
riigiga kindlaks määrama probleeme, 
millega tuleb tegeleda üheaegselt, et fonde 
ja vahendeid saaks suunata nii, et 
eesmärgid täidetakse paremini; edasised 
fondid ja vahendid sõltuvad sellest, kas 
nimetatud eesmärgid on täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab, et ELi ja kolmandate riikide 
vahelises inimõiguste teemalises dialoogis 
peaks naiste õiguste toetamisel olema väga 
oluline osa; tunnistab demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
positiivset rolli; julgustab Euroopa 
välisteenistust ja komisjoni koostöös iga 
riigiga kindlaks määrama probleeme, 
millega tuleb tegeleda üheaegselt, et fonde 
ja vahendeid saaks suunata nii, et 
eesmärgid täidetakse paremini;

1. kordab, et ELi ja kolmandate riikide 
vahelises inimõiguste teemalises dialoogis 
peaks naiste õiguste toetamisel olema väga 
oluline osa; tunnistab demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
positiivset rolli; julgustab Euroopa 
välisteenistust ja komisjoni koostöös iga 
riigiga kindlaks määrama probleeme, 
millega tuleb tegeleda üheaegselt, et 
eesmärke täidetaks paremini;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et tuleks tagada naiste 
osalemine läbirääkimistes ja rahumeelse 
ülemineku saavutamisega seotud aktiivses 
tegevuses ning seda osalust tuleks veelgi 
suurendada, sest naistel võib olla 
võtmeosa rahu säilitamisel, dialoogi 
edendamisel ja konflikti lahendamisel 
ning ühiskonnas ja selle struktuurides 
ühtekuuluvuse säilitamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Mariya Gabriel

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et Euroopa Liit on 
ametisse nimetanud inimõiguste 
eriesindaja ja et see ametikoht võimaldab 
ELil kooskõlastada oma tegevust ja 
suurendada selle mõistetavust ja 
nähtavust, et edendada kogu maailmas 
inimõiguseid, eelkõige naiste õiguseid;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Nicole Kiil-Nielsen
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist;

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla, ning kutsub 
kõiki Euroopa Nõukogu liikmesriike üles 
allkirjastama ja ratifitseerima 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
ennetamise ja tõkestamise konventsiooni, 
ja ELi alustama konventsiooniga 
ühinemise protsessi, et tagada 
naistevastase vägivalla vastu suunatud 
ELi sise- ja välismeetmete ühtsus; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades ning 
nende inimõiguste kaitsjate kaasamist, kes 
juba töötavad naiste suguelundite 
moonutamise lõpu nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist;

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist, varajasi ja sundabielusid, 
naiste süstemaatilist tapmist ja muid 
soopõhiseid inimõiguste rikkumisi;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist;

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist; julgustab Euroopa 
välisteenistust ja ELi liikmesriike 
jätkuvalt käsitlema naiste suguelundite 
moonutamist poliitilistes ja 
poliitikasuundade alastes dialoogides 
partnerriikidega, kus seda ikka veel toime 
pannakse; 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist;

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist, ning kutsub komisjoni üles 
peatama abi andmise riikidele, kus 
moonutamist toime pannakse;
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Or. en

Muudatusettepanek 9
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse vägivalla kasutamise 
sõjarelvana ja koduvägivalla; rõhutab 
teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate tähtsust kogukondades, kus 
praktiseeritakse naiste suguelundite 
moonutamist;

2. kinnitab veel kord, et mõistab hukka 
igasuguse naistevastase vägivalla, eriti 
seksuaalse kuritarvitamise ja vägivalla 
kasutamise sõjarelvana ja koduvägivalla; 
rõhutab teavitamis- ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate tähtsust 
kogukondades, kus praktiseeritakse 
tüdrukute seksuaalset kuritarvitamist ja 
naiste suguelundite moonutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab, et EL tõhustaks soopõhiste 
valikute tegemise vastaseid meetmeid, 
käsitledes kõiki teatud kultuurides levinud 
poegade eelistamise algpõhjuseid ja 
kõrvaldades need, võideldes soopõhise 
tapmise vastu, mis on süvenev probleem 
Aasia, Euroopa, Aafrika ja Ameerika 
riikides ja millest sageli ei teavitata; 
väidab, et need ennetavad 
poliitikameetmed peaksid olema ELi 
arengukoostöö käsituse põhielemendid;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. kutsub komisjoni üles asetama naiste 
õiguste küsimust eranditult kõikide 
kandidaatriikidega peetavates 
läbirääkimistes kesksele kohale; tuletab 
meelde, et Türgi kui kandidaatriigi 
peamiseks komistuskiviks on jätkuvalt 
naiste- ja tüdrukutevastase tõsise 
vägivalla püsimine; nõuab tungivalt, et 
Türgi valitsus kiirendaks reforme ja 
saavutaks võrdsuspõhimõtte ja naiste 
õiguste austamise elluviimisel 
silmaganähtavaid ja konkreetseid 
tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub ELi ja liikmesriike üles toetama 
naiste täielikku osalemist poliitiliste ja 
majanduslike otsuste tegemises, eriti 
rahutagamise protsessides, demokraatiale 
üleminekul ja konfliktilahendamises;

3. tervitab naiste täielikku osalemist 
poliitiliste ja majanduslike otsuste 
tegemises, eriti rahutagamise protsessides, 
demokraatiale üleminekul ja 
konfliktilahendamises;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Lívia Járóka
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. julgustab liikmesriike, komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust toetama naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamist 
arenguriikides, edendades naiste osalemist 
väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes 
ja nende juurdepääsu maale;

4. julgustab liikmesriike, komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust toetama naiste 
majandusliku ja poliitilise mõjuvõimu 
suurendamist arenguriikides, edendades 
naiste osalemist väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes ja põllumajanduses, 
nende juurdepääsu maale ning nende 
kaasamist maaelu arengu projektidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja 
nõukogu ergutaksid veelgi kolmandaid 
riike võtma siseriiklike õigusaktide 
koostamisel arvesse naiste õiguseid ja 
tagama nende õigusaktide täitmise;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Nicole Kiil-Nielsen

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et hoogustataks aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks tehtavaid 
jõupingutusi seoses soolise 

5. nõuab, et hoogustataks aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks tehtavaid 
jõupingutusi seoses soolise 



PE521.481v01-00 10/14 AM\1005400ET.doc

ET

võrdõiguslikkusega, emade tervisega ja 
hariduse kättesaadavusega, eriti 
tüdrukutele ja noortele naistele;

võrdõiguslikkusega, emade tervisega ja 
hariduse kättesaadavusega, eriti 
tüdrukutele ja noortele naistele, ning et 
riigid kohustuksid kindlalt tõhustama 
mehhanisme, mille kaudu antakse aru 
kehtivate inimõigusalaste kohustuste 
täitmisest ja jälgitakse nende kohustuste 
täitmist, ja et riigid edendaksid 
õiguskaitse kättesaadavust kõigile ning 
tagaksid igale isikule, ka kõige 
tõrjutumale ja ebasoodsas olukorras 
olevale, tõhusa osalemise arengualaste 
otsuste vastuvõtmises ja nende 
rakendamises;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Mikael Gustafsson

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et hoogustataks aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks tehtavaid 
jõupingutusi seoses soolise 
võrdõiguslikkusega, emade tervisega ja 
hariduse kättesaadavusega, eriti 
tüdrukutele ja noortele naistele;

5. nõuab, et hoogustataks aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks tehtavaid 
jõupingutusi seoses soolise 
võrdõiguslikkusega, emade tervisega ja 
hariduse kättesaadavusega, eriti 
tüdrukutele ja noortele naistele; soovitab 
tungivalt seada 2015. aasta järgsete 
aastatuhande arengueesmärkide hulgas 
omaette eesmärgiks naiste õigused ja 
sooline võrdõiguslikkus rõhuasetusega 
seksuaal- ja reproduktiivtervisel ning 
seonduvatel õigustel;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Antigoni Papadopoulou
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et hoogustataks aastatuhande
arengueesmärkide saavutamiseks 
tehtavaid jõupingutusi seoses soolise 
võrdõiguslikkusega, emade tervisega ja
hariduse kättesaadavusega, eriti 
tüdrukutele ja noortele naistele;

5. nõuab, et hoogustataks jõupingutusi 
saavutamaks maksimaalsel määral
aastatuhande arengueesmärgid, mis on 
seotud soolise võrdõiguslikkusega, emade 
tervisega, hariduse, seksuaal- ja
reproduktiivtervisega seonduvate õiguste
kättesaadavusega eriti tüdrukutele ja 
noortele naistele, ning tehes seda enne 
saabuva tähtaja möödumist;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et hoogustataks aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks tehtavaid 
jõupingutusi seoses soolise 
võrdõiguslikkusega, emade tervisega ja 
hariduse kättesaadavusega, eriti 
tüdrukutele ja noortele naistele;

5. nõuab, et hoogustataks aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks tehtavaid 
jõupingutusi seoses soolise 
võrdõiguslikkusega, emade tervisega ja 
asjakohase tervishoiusüsteemi ja hariduse 
kättesaadavusega, eriti kõige 
haavatavamatele rühmadele nagu
tüdrukud ja noored naised;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Nicole Kiil-Nielsen

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et jätkuvalt ei pöörata 
piisavalt tähelepanu seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste rikkumistele, mis 
kahjustavad elanikkonda ja arengut 
käsitlenud rahvusvahelisel konverentsil 
vastu võetud Kairo tegevuskava 
kohustuste täitmiseks tehtavaid 
jõupingutusi, ega käsitleta rahvastiku- ja 
arengustrateegiates piisavalt 
diskrimineerimist, sh soolist 
diskrimineerimist ja ebavõrdsust; 
rõhutab, et reproduktiivtervise alaseid 
edusamme on mõningatel juhtudel 
pärssinud rikkumised, näiteks laste 
abielud, varajased või sundabielud, 
suutmatus kehtestada abiellumiseks 
õiguslikult kehtivat vanuse alampiiri, 
sunnimeetmed, näiteks 
sundsteriliseerimine või naiste 
suguelundite moonutamine, ning naiste ja 
tütarlaste vaba tahte eiramine otsustada 
ilma diskrimineerimise, sunduse ja 
vägivallata oma seksuaal- ja 
reproduktiivtervise üle;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Nicole Kiil-Nielsen

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab tungivalt, et EL ja tema 
liikmesriigid tagaksid, et elanikkonda ja 
arengut käsitlenud rahvusvahelisel 
konverentsil vastu võetud 20 aasta 
tegevuskava täitmise läbivaatamise 
järgselt koostataks põhjalik ülevaade 
kõigist aspektidest, mis on seotud 
seksuaal- ja reproduktiivõiguste täieliku 
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kasutamisega, ning kinnitaksid taas 
ranget ja järkjärgulist lähenemisviisi 
kõigile isikutele seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste tagamisel kooskõlas 
rahvusvaheliste inimõiguste normidega ja 
suurendades vastutust oma saavutuste 
eest; palub ELil ja liikmesriikidel eelkõige 
tagada, et läbivaatamine toimuks
kaasavalt, võimaldades erinevatel 
sidusrühmadel sihipäraselt osaleda, 
kaasates kodanikuühiskonda, naisi, 
teismelisi ja noori; tuletab meelde, et 
kõnealuse läbivaatamise raamistik peab 
tuginema inimõigustele ja keskenduma 
täpsemalt seksuaal- ja 
reproduktiivõigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et ELi 
valimisvaatlusmissioonide järeldusi 
võetaks alati arvesse, kui töötatakse välja 
programme naiste osalemise toetamiseks 
valimisprotsessides ning rakendatakse 
ellu missioonide soovitusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 22
Mikael Gustafsson

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et ELi valimisvaatlusmissioonide 
järeldusi võetaks alati arvesse, kui 
töötatakse välja programme naiste 
osalemise toetamiseks valimisprotsessides 
ning rakendatakse ellu missioonide 
soovitusi.

6. nõuab, et ELi valimisvaatlusmissioonide 
järeldusi võetaks alati arvesse, kui 
töötatakse välja programme naiste täiel 
määral ja võrdsetel alustel osalemise 
toetamiseks valimisprotsessides ning 
rakendatakse ellu missioonide soovitusi.

Or. en


