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Grozījums Nr. 1
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti norāda, ka sieviešu tiesību 
veicināšanai būtu jāveido ievērojama daļa 
cilvēktiesību jautājumu dialogos, ko ES 
risina ar trešām valstīm; atzīst Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta 
pozitīvo lomu; mudina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju 
sadarbībā ar katru valsti noteikt vienlaicīgi 
risināmās problēmas, lai varētu mērķtiecīgi 
piešķirt līdzekļus un resursus nolūkā 
veiksmīgāk īstenot mērķus;

1. atkārtoti norāda, ka sieviešu tiesību 
veicināšanai būtu jāveido ievērojama daļa 
cilvēktiesību jautājumu dialogos, ko ES 
risina ar trešām valstīm; atzīst Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta 
pozitīvo lomu; mudina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju 
sadarbībā ar katru valsti noteikt vienlaicīgi 
risināmās problēmas, lai varētu mērķtiecīgi 
piešķirt līdzekļus un resursus nolūkā 
veiksmīgāk īstenot mērķus; turpmākam 
finansējumam jābūt atkarīgam no tā, vai 
minētie mērķi ir vai nav sasniegti;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti norāda, ka sieviešu tiesību 
veicināšanai būtu jāveido ievērojama daļa 
cilvēktiesību jautājumu dialogos, ko ES 
risina ar trešām valstīm; atzīst Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta 
pozitīvo lomu; mudina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju 
sadarbībā ar katru valsti noteikt vienlaicīgi 
risināmās problēmas, lai varētu mērķtiecīgi 
piešķirt līdzekļus un resursus nolūkā
veiksmīgāk īstenot mērķus;

1. atkārtoti norāda, ka sieviešu tiesību 
veicināšanai būtu jāveido ievērojama daļa 
cilvēktiesību jautājumu dialogos, ko ES 
risina ar trešām valstīm; atzīst Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta 
pozitīvo lomu; mudina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju 
sadarbībā ar katru valsti noteikt vienlaicīgi 
risināmās problēmas, lai veiksmīgāk
īstenotu mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir jānodrošina un 
jāpaplašina sieviešu līdzdalība gan 
sarunu procesos, gan aktīvā darbībā 
mierīgas pārejas procesos, jo sievietēm 
var būt būtiska nozīme miera uzturēšanā, 
veicinot dialogu un konfliktu 
atrisināšanu, kā arī saglabājot kohēziju 
sabiedrībā un tās struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Mariya Gabriel

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka Eiropas Savienībai ir 
iecelts īpašais pārstāvis cilvēktiesību 
jautājumos un ka šim amatam būtu jāļauj 
ES saskaņot savu darbību un paaugstināt 
tās atpazīstamību un pamanāmību, lai 
veicinātu cilvēktiesību un jo īpaši sieviešu 
tiesību ievērošanu pasaulē;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē un aicina visas Eiropas 
Padomes dalībvalstis parakstīt un ratificēt
Konvenciju par vardarbības pret sievietēm 
novēršanu un apkarošanu, aicina ES 
iesaistīties pievienošanās procesā 
Konvencijai, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp ES iekšējo un ārējo darbību saistībā 
ar vardarbību pret sievietēm; uzsver 
informācijas un izpratnes veidošanas 
kampaņu nozīmīgumu kopienās, kā arī 
cilvēktiesību aizstāvju iekļaušanu, kuri 
jau cenšas pārtraukt sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu, agrīnas un 
piespiedu laulības, feminicīdu un citus ar 
dzimumu saistītus cilvēktiesību 
pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Antonyia Parvanova
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu; mudina EĀDD 
un ES dalībvalstis turpināt risināt sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas problēmu 
savos politikas un politiskajos dialogos ar 
partnervalstīm, kurās to joprojām 
praktizē;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu, un aicina 
Komisiju apturēt palīdzības sniegšanu 
valstīm, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Lívia Járóka
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas 
vardarbības izmantošanu kā ieroci karā un 
vardarbību ģimenē; uzsver informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

2. atkārtoti nosoda visu veidu vardarbību 
pret sievietēm, jo īpaši seksuālas
izmantošanas un vardarbības izmantošanu 
kā ieroci karā un vardarbību ģimenē; 
uzsver informācijas un izpratnes 
veidošanas kampaņu nozīmīgumu 
kopienās, kurās praktizē jaunu meiteņu 
seksuālu izmantošanu un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina ES uzlabot savu darbību, lai 
izbeigtu uz dzimumu balstītas atlases 
prakses, efektīvi risinot un izskaužot visus 
galvenos iemeslus, kas rada kultūras, 
kurās priekšroka tiek dota dēliem, 
apkarojot viena dzimuma pārstāvju 
sistemātisku nogalināšanu, kas ir 
pieaugoša un nepietiekami ievērota 
problēma Āzijas, Eiropas, Āfrikas un 
Amerikas valstīs; pieprasa šādus 
preventīvus politikas virzienus noteikt kā 
būtiski svarīgus elementus ES pieejā 
sadarbībai attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Antigoni Papadopoulou
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Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju noteikt sieviešu 
tiesību jautājumu kā būtiski svarīgu 
sarunās ar visām ES kandidātvalstīm bez 
izņēmuma; atgādina, ka joprojām plaši 
izplatītā vardarbība pret sievietēm un 
meitenēm ir viens no lielākajiem Turcijas 
kā kandidātvalsts trūkumiem; mudina 
Turcijas valdību paātrināt reformas un 
sasniegt manāmus, konkrētus rezultātus 
līdztiesības un sieviešu tiesību ievērošanas 
principa piemērošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina ES un tās dalībvalstis atbalstīt
sieviešu pilnvērtīgu dalību politikas un 
ekonomikas lēmumu pieņemšanā, jo īpaši 
miera veidošanas procesos, pārejā uz 
demokrātiju un konfliktu risināšanā;

3. atzinīgi vērtē sieviešu pilnvērtīgu dalību 
politikas un ekonomikas lēmumu 
pieņemšanā, jo īpaši miera veidošanas 
procesos, pārejā uz demokrātiju un 
konfliktu risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis, Komisiju un EĀDD 
uzsvērt sieviešu ekonomiskās ietekmes 

4. aicina dalībvalstis, Komisiju un EĀDD 
uzsvērt sieviešu ekonomiskās un politiskās
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nostiprināšanu jaunattīstības valstīs, 
veicinot viņu iesaistīšanos mazos un 
vidējos uzņēmumos un lauksaimniecībā, kā 
arī viņu piekļuvi zemei;

ietekmes nostiprināšanu jaunattīstības 
valstīs, veicinot viņu iesaistīšanos mazos 
un vidējos uzņēmumos un lauksaimniecībā, 
kā arī viņu piekļuvi zemei un iesaistīšanos 
lauku attīstības projektos;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a tāpēc mudina Komisiju un Padomi 
turpināt veicināt sieviešu tiesību 
ievērošanu trešo valstu valsts tiesību aktu 
izstrādē un nodrošināt to īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
tūkstošgades attīstības mērķus saistībā ar 
dzimumu līdztiesību, mātes veselību un 
piekļuvi izglītībai, jo īpaši meitenēm un 
jaunietēm;

5. aicina pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
tūkstošgades attīstības mērķus saistībā ar 
dzimumu līdztiesību, mātes veselību un 
piekļuvi izglītībai, jo īpaši meitenēm un 
jaunietēm, valstīm cieši apņemoties 
uzlabot pārskatatbildību un pārraudzības 
mehānismus esošajām cilvēktiesību 
saistībām, veicināt tiesu iestāžu 
pieejamību visiem un nodrošināt ikviena, 
tostarp atstumtāko un visnelabvēlīgākajā 
situācijā esošo personu efektīvu līdzdalību 
attīstības lēmumu pieņemšanā un 
īstenošanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
tūkstošgades attīstības mērķus saistībā ar 
dzimumu līdztiesību, mātes veselību un 
piekļuvi izglītībai, jo īpaši meitenēm un 
jaunietēm;

5. aicina pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
tūkstošgades attīstības mērķus saistībā ar 
dzimumu līdztiesību, mātes veselību un 
piekļuvi izglītībai, jo īpaši meitenēm un 
jaunietēm; stingri iesaka tūkstošgades 
attīstības mērķos laikposmam pēc 
2015. gada noteikt atsevišķu mērķi 
sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
jomā, īpaši uzsverot seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
tūkstošgades attīstības mērķus saistībā ar 
dzimumu līdztiesību, mātes veselību un
piekļuvi izglītībai, jo īpaši meitenēm un 
jaunietēm;

5. aicina pastiprināt centienus, lai pirms 
noteiktā termiņa beigām maksimāli
sasniegtu tūkstošgades attīstības mērķus 
saistībā ar dzimumu līdztiesību, mātes 
veselību, piekļuvi izglītībai, seksuālās un 
reproduktīvās veselības tiesībām, jo īpaši 
meitenēm un jaunietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Lívia Járóka
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
tūkstošgades attīstības mērķus saistībā ar 
dzimumu līdztiesību, mātes veselību un 
piekļuvi izglītībai, jo īpaši meitenēm un 
jaunietēm;

5. aicina pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
tūkstošgades attīstības mērķus saistībā ar 
dzimumu līdztiesību, mātes veselību un 
piekļuvi pienācīgai veselības aizsardzības 
sistēmai un izglītībai, jo īpaši
visneaizsargātākajām grupām, piemēram,
meitenēm un jaunietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka seksuālo un reproduktīvo 
tiesību pārkāpumiem joprojām netiek 
pievērsta pietiekama uzmanība, un tas 
vājina centienus sasniegt Kairas Rīcības 
programmas mērķus un risināt 
diskriminācijas, tostarp diskriminācijas 
dzimuma dēļ, un nevienlīdzības problēmu
iedzīvotāju un attīstības stratēģijās; 
uzsver, ka progresu reproduktīvās 
veselības jomā dažās situācijās ierobežo 
pārkāpumi, piemēram, agrīnas, bērnu un 
piespiedu laulības un laulājamo minimālā 
tiesiskā vecuma nenoteikšana, piespiedu 
prakses, piemēram, piespiedu sterilizācija 
vai sieviešu dzimumorgānu kropļošana, 
kā arī autonomijas liegšana sievietēm 
pieņemt lēmumus par savu seksuālo un 
reproduktīvo veselību bez diskriminācijas, 
spaidiem un vardarbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b mudina ES un tās dalībvalstis 
nodrošināt, ka ICPD+20 pārskatīšanas 
process izraisa visu to aspektu 
visaptverošu pārskatīšanu, kuri ir saistīti 
ar seksuālo un reproduktīvo tiesību 
pilnīgu ievērošanu, un atkārtoti 
apstiprināt stingru un progresīvu pieeju 
seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām 
ikvienam saskaņā ar starptautiskajiem 
cilvēktiesību standartiem un paaugstinot 
pārskatatbildību par saviem
sasniegumiem; jo īpaši aicina ES un tās 
dalībvalstis nodrošināt, ka pārskatīšanas 
process tiek veikts līdzdalīgā veidā un 
rada iespēju dažādām ieinteresētajām 
pusēm, tostarp, pilsoniskajai sabiedrībai, 
kā arī sievietēm, pusaudžiem un 
jauniešiem, piedalīties nozīmīgā veidā; 
atgādina, ka šādas pārskatīšanas 
satvaram jābūt balstītam uz cilvēktiesībām
un īpaši vērstam uz seksuālajām un 
reproduktīvajām tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina sieviešu dalības atbalstam 
vēlēšanu procesos paredzēto programmu 
sagatavošanā un misiju ieteikumu 
īstenošanā vienmēr ņemt vērā ES 
vēlēšanu novērošanas misiju 
secinājumus.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina sieviešu dalības atbalstam 
vēlēšanu procesos paredzēto programmu 
sagatavošanā un misiju ieteikumu 
īstenošanā vienmēr ņemt vērā ES vēlēšanu 
novērošanas misiju secinājumus.

6. aicina pilnīgas un līdztiesīgas sieviešu 
dalības atbalstam vēlēšanu procesos 
paredzēto programmu sagatavošanā un 
misiju ieteikumu īstenošanā vienmēr ņemt 
vērā ES vēlēšanu novērošanas misiju 
secinājumus.

Or. en


