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Pakeitimas 1
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. dar kartą pabrėžia, kad moterų teisių 
skatinimas turėtų būti esminė ES dialogų 
dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis 
dalis; pripažįsta teigiamą Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės vaidmenį; ragina Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją, 
bendradarbiaujant su kiekviena šalimi, 
apibrėžti problemas, kurias reikia spręsti 
tuo pat metu, kad būtų galima nukreipti 
lėšas ir išteklius siekiant geriau įgyvendinti 
tikslus;

1. dar kartą pabrėžia, kad moterų teisių 
skatinimas turėtų būti esminė ES dialogų 
dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis 
dalis; pripažįsta teigiamą Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės vaidmenį; ragina Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją, 
bendradarbiaujant su kiekviena šalimi, 
apibrėžti problemas, kurias reikia spręsti 
tuo pat metu, kad būtų galima nukreipti 
lėšas ir išteklius siekiant geriau įgyvendinti 
tikslus; būsimas finansavimas ir išteklių 
nukreipimas turi priklausyti nuo to, ar šie 
tikslai įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 2
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. dar kartą pabrėžia, kad moterų teisių 
skatinimas turėtų būti esminė ES dialogų 
dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis 
dalis; pripažįsta teigiamą Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės vaidmenį; ragina Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją, 
bendradarbiaujant su kiekviena šalimi, 
apibrėžti problemas, kurias reikia spręsti 
tuo pat metu, kad būtų galima nukreipti 
lėšas ir išteklius siekiant geriau įgyvendinti 
tikslus;

1. dar kartą pabrėžia, kad moterų teisių 
skatinimas turėtų būti esminė ES dialogų 
dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis 
dalis; pripažįsta teigiamą Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės vaidmenį; ragina Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją, 
bendradarbiaujant su kiekviena šalimi, 
apibrėžti problemas, kurias reikia spręsti 
tuo pat metu siekiant geriau įgyvendinti 
tikslus;



PE521.481v01-00 4/14 AM\1005400LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 3
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad turėtų būti užtikrinamas 
ir skatinamas moterų dalyvavimas 
derybose ir jų aktyvi veikla taikaus 
pereinamojo laikotarpio metu, nes 
moterys gali atlikti pagrindinį vaidmenį 
vykdant taikos palaikymo operacijas, 
skatinant dialogą ir konfliktų sprendimą 
ir išlaikant sanglaudą visuomenėje bei jos 
struktūrose;

Or. en

Pakeitimas 4
Mariya Gabriel

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad Europos Sąjunga 
paskyrė ES specialųjį įgaliotinį žmogaus 
teisių klausimais ir kad šias pareigas 
einantis asmuo turi padėti ES koordinuoti 
veiksmus, kad jos veikla būtų aiškesnė ir 
labiau matoma siekiant skatinti žmogaus 
teisių, ypač moterų teisių, gerbimą visame 
pasaulyje;

Or. fr
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Pakeitimas 5
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje; pabrėžia informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų svarbą
bendruomenėse, kuriose praktikuojamas
moterų lyties organų žalojimas;

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje, ir ragina visas Europos 
Tarybos valstybes nares pasirašyti ir 
ratifikuoti konvenciją dėl smurto prieš 
moteris prevencijos ir kovos su juo, o ES –
pradėti konvencijos priėmimo procesą 
siekiant užtikrinti ES vidaus ir išorės 
veiksmų dėl smurto prieš moteris darną; 
pabrėžia informavimo ir sąmoningumo 
ugdymo kampanijų bendruomenėse, taip 
pat žmogaus teisių gynėjų, kurie jau deda 
pastangas siekdami užkirsti kelią moterų 
lyties organų žalojimui, svarbą;

Or. en

Pakeitimas 6
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje; pabrėžia informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų svarbą 
bendruomenėse, kuriose praktikuojamas 
moterų lyties organų žalojimas;

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visų 
rūšių smurtą prieš moteris, ypač 
seksualinio smurto kaip karo ginklo 
naudojimą ir smurtą šeimoje; pabrėžia 
informavimo ir sąmoningumo ugdymo 
kampanijų svarbą bendruomenėse, kuriose 
praktikuojamas moterų lyties organų 
žalojimas, ankstyvos ir priverstinės 
santuokos, moterų žudymas ir kitų su 
lytimi susijusių žmogaus teisių 
pažeidimai;
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Or. en

Pakeitimas 7
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje; pabrėžia informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų svarbą 
bendruomenėse, kuriose praktikuojamas 
moterų lyties organų žalojimas;

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje; pabrėžia informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų svarbą 
bendruomenėse, kuriose praktikuojamas 
moterų lyties organų žalojimas; ragina 
EIVT ir ES valstybes nares ir toliau 
spręsti klausimą dėl moterų lyties organų 
žalojimo su šalimis partnerėmis, kuriose 
ši praktika vis dar taikoma, palaikant 
politinį dialogą ir dialogą politikos 
krypčių klausimais;

Or. en

Pakeitimas 8
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje; pabrėžia informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų svarbą 
bendruomenėse, kuriose praktikuojamas 
moterų lyties organų žalojimas;

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje; pabrėžia informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų svarbą 
bendruomenėse, kuriose praktikuojamas 
moterų lyties organų žalojimas, ir ragina 
Komisiją sustabdyti paramą šalims, 
kuriose praktikuojamas moterų lyties 
organų žalojimas;
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Pakeitimas 9
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
smurto kaip karo ginklo naudojimą ir 
smurtą šeimoje; pabrėžia informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų svarbą 
bendruomenėse, kuriose praktikuojamas 
moterų lyties organų žalojimas;

2. dar kartą patvirtina smerkiantis visą 
smurtą prieš moteris, ypač seksualinio 
išnaudojimo ir smurto kaip karo ginklo 
naudojimą ir smurtą šeimoje; pabrėžia 
informavimo ir sąmoningumo ugdymo 
kampanijų svarbą bendruomenėse, kuriose 
praktikuojamas jaunų merginų seksualinis 
išnaudojimas ir moterų lyties organų 
žalojimas;

Or. en

Pakeitimas 10
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primygtinai ragina ES stiprinti savo 
veiksmus, kuriais siekiama panaikinti 
atrankos dėl lyties praktiką veiksmingai 
sprendžiant ir pašalinant visas 
pagrindines priežastis, dėl kurių 
susiformuoja pirmenybės sūnui kultūros, 
ir kovojant su gendercidu (žudymu lyties 
pagrindu) – problema, kuri didėja Azijos, 
Europos, Afrikos ir Amerikos šalyse ir 
kurios svarba nevisiškai tiksliai 
išreiškiama; primygtinai reikalauja, kad 
tokia prevencijos politika būtų esminis ES
požiūrio į vystomąjį bendradarbiavimą 
aspektas;
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Pakeitimas 11
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją užtikrinti, kad moterų 
teisių klausimas būtų pagrindinis vedant 
derybas su visomis stojimo į Europos 
Sąjungą šalimis kandidatėmis be išimčių; 
primena, kad smurto prieš moteris ir
mergaites sunkumas tebėra pagrindinė 
Turkijos, narystės siekiančios šalies, 
nesėkmės priežastis; primygtinai ragina 
Turkijos vyriausybę paspartinti reformas 
ir siekti akivaizdžių ir konkrečių rezultatų 
taikant lygybės ir pagarbos moterų 
teisėms principą;

Or. en

Pakeitimas 12
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina ES ir valstybes nares remti 
visapusišką moterų dalyvavimą priimant 
politinius ir ekonominius sprendimus, ypač 
taikos stiprinimo procesuose, pereinant prie 
demokratijos ir sprendžiant konfliktus;

3. palankiai vertina visapusišką moterų 
dalyvavimą priimant politinius ir 
ekonominius sprendimus, ypač taikos 
stiprinimo procesuose, pereinant prie 
demokratijos ir sprendžiant konfliktus;

Or. en
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Pakeitimas 13
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares, Komisiją ir EIVT 
akcentuoti ekonominių galių moterims 
suteikimą besivystančiose šalyse skatinant 
jų dalyvavimą mažųjų ir vidutinių įmonių 
veikloje ir žemės ūkyje ir jų galimybes 
naudotis žeme;

4. ragina valstybes nares, Komisiją ir EIVT 
akcentuoti ekonominių ir politinių galių 
moterims suteikimą besivystančiose šalyse 
skatinant jų dalyvavimą mažųjų ir vidutinių 
įmonių veikloje ir žemės ūkyje ir jų 
galimybes naudotis žeme, taip pat jų 
dalyvavimą įgyvendinant kaimo plėtros 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 14
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. todėl primygtinai ragina Komisiją ir 
Tarybą toliau skatinti trečiąsias šalis 
rengiant nacionalinės teisės aktus 
atsižvelgti į moterų teises ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 15
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 
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pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslų, 
susijusių su lyčių lygybe, motinų sveikata 
ir galimybe siekti išsilavinimo, ypač 
mergaitėms ir jaunoms moterims;

pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslų, 
susijusių su lyčių lygybe, motinų sveikata 
ir galimybe siekti išsilavinimo, ypač 
mergaitėms ir jaunoms moterims, o 
valstybes – tvirtai įsipareigoti pagerinti 
atskaitomybės ir stebėsenos mechanizmus, 
skirtus galiojantiems žmogaus teisių 
įsipareigojimams, skatinti teisę visiems 
kreiptis į teismą ir užtikrinti veiksmingą 
visų žmonių, įskaitant labiausiai atskirtas 
ir socialiai remtinas grupes, dalyvavimą 
priimant plėtros sprendimus ir juos
įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimas 16
Mikael Gustafsson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 
pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslų, 
susijusių su lyčių lygybe, motinų sveikata 
ir galimybe siekti išsilavinimo, ypač 
mergaitėms ir jaunoms moterims;

5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 
pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslų, 
susijusių su lyčių lygybe, motinų sveikata 
ir galimybe siekti išsilavinimo, ypač 
mergaitėms ir jaunoms moterims; 
primygtinai rekomenduoja aptariant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus 
laikotarpiui po 2015 m. nustatyti atskirą 
tikslą siekti moterų teisių ir lyčių lygybės, 
ypač daug dėmesio skiriant seksualinei 
bei reprodukcinei sveikatai ir teisėms;

Or. en

Pakeitimas 17
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 
pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslų, 
susijusių su lyčių lygybe, motinų sveikata 
ir galimybe siekti išsilavinimo, ypač 
mergaitėms ir jaunoms moterims;

5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 
pasiekta kuo daugiau Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų, susijusių su lyčių lygybe, 
motinų sveikata, galimybe siekti 
išsilavinimo, seksualinės ir reprodukcinės 
sveikatos teisėmis, ypač mergaitėms ir 
jaunoms moterims, kol dar nesibaigė 
terminai;

Or. en

Pakeitimas 18
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 
pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslų, 
susijusių su lyčių lygybe, motinų sveikata 
ir galimybe siekti išsilavinimo, ypač 
mergaitėms ir jaunoms moterims;

5. ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų 
pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslų, 
susijusių su lyčių lygybe, motinų sveikata 
ir galimybe naudotis tinkamos sveikatos 
priežiūros sistemos paslaugomis ir siekti 
išsilavinimo, ypač pažeidžiamiausioms 
grupėms, pvz., mergaitėms ir jaunoms 
moterims;

Or. en

Pakeitimas 19
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad vis dar skiriama 
nepakankamai dėmesio seksualinės bei 
reprodukcinės sveikatos teisių 
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pažeidimams, dėl kurių mažinamos 
pastangos laikytis Kairo veiksmų 
programos įsipareigojimų, spręsti 
gyventojų diskriminacijos, įskaitant 
diskriminaciją dėl lyties ir nelygybę, 
problemą ir įgyvendinti vystymosi 
strategijas; pabrėžia, kad galimybė siekti 
pokyčių reprodukcinės sveikatos srityje 
tam tikrais atvejais yra ribojama dėl 
pažeidimų, pvz., vaikų, ankstyvos ir 
priverstinės santuokos, ir nesugebėjimo 
nustatyti teisinę amžiaus, nuo kurio 
galima tuoktis, ribą, prievartos veiksmų, 
pvz., prievartinės sterilizacijos arba 
moterų lyties organų žalojimo, taip pat 
galimybės moterims ir mergaitėms 
savarankiškai priimti sprendimus dėl savo 
seksualinės ir reprodukcinės sveikatos be 
jokios diskriminacijos, prievartos ir 
smurto;

Or. en

Pakeitimas 20
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primygtinai ragina ES ir jos valstybes 
nares užtikrinti, kad atliekant 
Tarptautinės konferencijos gyventojų ir 
vystymosi klausimais (ICPD+20) peržiūrą 
būtų atliekama išsami visų aspektų, 
susijusių su galimybe visapusiškai 
naudotis seksualinėmis ir 
reprodukcinėmis teisėmis, peržiūra, ir dar 
kartą patvirtinti stiprų ir pažangų požiūrį į 
seksualines ir reprodukcines teises, 
užtikrinamas visiems taikant tarptautinius 
žmogaus teisių standartus ir atsižvelgiant į 
vis didėjančią atskaitomybę už jų taikymą; 
ypač ragina ES ir jos valstybes nares 
užtikrinti, kad peržiūra būtų atliekama 
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laikantis dalyvavimo principo ir kad 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
įskaitant pilietinę visuomenę, taip pat 
moteris, paauglius ir jaunimą, būtų 
suteikiama galimybė prasmingai 
dalyvauti; primena, kad tokios peržiūros 
sistema turi būti pagrįsta žmogaus 
teisėmis, be to, šioje sistemoje ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas seksualinėms 
ir reprodukcinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 21
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. prašo visada atsižvelgti į ES rinkimų 
stebėjimo misijų išvadas rengiant 
programas, skirtas moterų dalyvavimui 
rinkimų procesuose remti, ir įgyvendinant 
misijų rekomendacijas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22
Mikael Gustafsson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. prašo visada atsižvelgti į ES rinkimų 
stebėjimo misijų išvadas rengiant 
programas, skirtas moterų dalyvavimui 
rinkimų procesuose remti, ir įgyvendinant 
misijų rekomendacijas.

6. prašo visada atsižvelgti į ES rinkimų 
stebėjimo misijų išvadas rengiant 
programas, skirtas visapusiškam ir lygiam 
moterų dalyvavimui rinkimų procesuose 
remti, ir įgyvendinant misijų 
rekomendacijas.
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