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Tarkistus 1
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen (CEDAW) vuodelta 
1979,

Or. fr

Tarkistus 2
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo nostetaan kaikkien sellaisten 
yhteisön politiikkojen, ohjelmien, 
hankkeiden ja toimintojen keskipisteeseen, 
joita edistetään Euroopan unionin tasolla ja 
suhteissa kolmansiin maihin, sillä se on 
suoraan sidoksissa demokraattisen 
vakauden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja ihmisoikeustilanteen parantamiseen;

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo nostetaan kaikkien sellaisten 
yhteisön politiikkojen, ohjelmien, 
hankkeiden ja toimintojen keskipisteeseen, 
joita edistetään Euroopan unionin tasolla ja 
suhteissa kolmansiin maihin, sillä se on 
suoraan sidoksissa ihmisoikeuksien ja 
demokraattisten periaatteiden 
kunnioittamiseen sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseen;

Or. fr

Tarkistus 3
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo nostetaan kaikkien sellaisten
yhteisön politiikkojen, ohjelmien, 
hankkeiden ja toimintojen 
keskipisteeseen, joita edistetään Euroopan 
unionin tasolla ja suhteissa kolmansiin 
maihin, sillä se on suoraan sidoksissa 
demokraattisen vakauden, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja 
ihmisoikeustilanteen parantamiseen;

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välistä tasa-
arvoa sovelletaan Euroopan unionin 
tasolla kaikissa yhteisön politiikoissa, 
ohjelmissa, hankkeissa ja moninaisissa 
toiminnoissa sekä suhteissa kolmansiin 
maihin;

Or. de

Tarkistus 4
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo nostetaan kaikkien sellaisten 
yhteisön politiikkojen, ohjelmien, 
hankkeiden ja toimintojen keskipisteeseen, 
joita edistetään Euroopan unionin tasolla ja 
suhteissa kolmansiin maihin, sillä se on 
suoraan sidoksissa demokraattisen 
vakauden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja ihmisoikeustilanteen parantamiseen;

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo nostetaan kaikkien sellaisten 
yhteisön politiikkojen, ohjelmien, 
hankkeiden ja toimintojen keskipisteeseen, 
joita edistetään Euroopan unionin tasolla ja 
kaikissa suhteissa, mukaan lukien 
parlamenttien välinen yhteistyö EU:n ja 
kolmansien maiden välillä, sillä se on 
suoraan sidoksissa demokraattisen 
vakauden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja ihmisoikeustilanteen parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 5
Anna Záborská
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo nostetaan kaikkien sellaisten
yhteisön politiikkojen, ohjelmien, 
hankkeiden ja toimintojen keskipisteeseen, 
joita edistetään Euroopan unionin tasolla 
ja suhteissa kolmansiin maihin, sillä se on 
suoraan sidoksissa demokraattisen 
vakauden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja ihmisoikeustilanteen parantamiseen;

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän 
aikavälin yleistoimintamallia, jolla 
varmistetaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo nostetaan kaikkien yhteisön 
politiikkojen, ohjelmien, hankkeiden ja 
toimintojen keskipisteeseen suhteissa 
kolmansiin maihin, sillä se on suoraan 
sidoksissa demokraattisen vakauden, 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
ihmisoikeustilanteen parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 6
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että naisten ja miesten 
tasavertainen osallistuminen kaikilla 
elämänaloilla on ratkaiseva tekijä 
demokratiassa ja että naisten 
osallistuminen kehitykseen on 
perustavanlaatuinen yleismaailmallisesti 
hyväksytty arvo sekä edellytys 
yhteiskunnallis-taloudelliselle kehitykselle 
ja moitteettomalle demokraattiselle 
hallinnolle;

Or. en

Tarkistus 7
Rovana Plumb
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa sukupuolinäkökulman 
huomioon ottamista suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa siten, että toteutetaan 
kohdennettuja toimia naispuolisten 
ihmisoikeuksien puolustajien ja muiden 
erityisen haavoittuvien ryhmien hyväksi, 
muun muassa niiden toimittajien ja 
ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi, 
jotka työskentelevät taloudellisten, 
sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien, 
lasten oikeuksien sekä vähemmistöjen 
oikeuksien edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 
ratkaisevassa asemassa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon toteutumisessa 
jäsenvaltioissa ja suhteissaan kolmansiin 
maihin siten, että tasa-arvokysymykset 
valtavirtaistetaan ja korostetaan niitä 
ensisijaisilla aihealueilla ja tuetaan eri 
osapuolten mahdollisuuksia osallistua 
ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 
painottaen erityisesti 
sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista sekä siten, että naisia otetaan 
mukaan konfliktien ehkäisemiseen ja 
ratkaisemiseen ja lisätään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä 
tulee aktiivisia kansalaisia myös 
yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla, 

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 
ratkaisevassa asemassa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon toteutumisessa 
jäsenvaltioissa ja suhteissaan kolmansiin 
maihin siten, että tasa-arvokysymykset 
valtavirtaistetaan ja korostetaan niitä 
ensisijaisilla aihealueilla ja tuetaan eri 
osapuolten mahdollisuuksia osallistua 
ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 
painottaen erityisesti 
sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista;
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kiinnittäen erityistä huomiota kaikista 
haavoittuvimpiin naisiin;

Or. it

Tarkistus 9
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 
ratkaisevassa asemassa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon toteutumisessa 
jäsenvaltioissa ja suhteissaan kolmansiin 
maihin siten, että tasa-arvokysymykset 
valtavirtaistetaan ja korostetaan niitä 
ensisijaisilla aihealueilla ja tuetaan eri 
osapuolten mahdollisuuksia osallistua 
ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 
painottaen erityisesti 
sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista sekä siten, että naisia otetaan 
mukaan konfliktien ehkäisemiseen ja 
ratkaisemiseen ja lisätään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä tulee 
aktiivisia kansalaisia myös yhteiskuntaa 
hyödyttävällä tavalla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kaikista haavoittuvimpiin naisiin;

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 
tärkeässä asemassa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon toteutumisessa 
jäsenvaltioissa ja suhteissaan kolmansiin 
maihin siten, että tasa-arvokysymykset 
valtavirtaistetaan ja korostetaan niitä 
ensisijaisilla aihealueilla ja tuetaan eri 
osapuolten mahdollisuuksia osallistua 
ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 
painottaen erityisesti kaikenlaisen naisiin 
kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista sekä siten, että naisia otetaan 
mukaan konfliktien ehkäisemiseen ja 
ratkaisemiseen ja lisätään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä tulee 
aktiivisia kansalaisia myös yhteiskuntaa 
hyödyttävällä tavalla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kaikista haavoittuvimpiin naisiin;

Or. de

Tarkistus 10
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 
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ratkaisevassa asemassa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon toteutumisessa
jäsenvaltioissa ja suhteissaan kolmansiin 
maihin siten, että tasa-arvokysymykset 
valtavirtaistetaan ja korostetaan niitä 
ensisijaisilla aihealueilla ja tuetaan eri 
osapuolten mahdollisuuksia osallistua 
ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 
painottaen erityisesti 
sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista sekä siten, että naisia otetaan 
mukaan konfliktien ehkäisemiseen ja 
ratkaisemiseen ja lisätään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä tulee 
aktiivisia kansalaisia myös yhteiskuntaa 
hyödyttävällä tavalla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kaikista haavoittuvimpiin naisiin;

ratkaisevassa asemassa kolmansien 
maiden demokratiakehitysprosessissa ja 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
edistämisessä sekä jäsenvaltioissa että 
suhteissaan kolmansiin maihin siten, että 
tasa-arvokysymykset valtavirtaistetaan ja 
korostetaan niitä ensisijaisilla aihealueilla 
ja tuetaan eri osapuolten mahdollisuuksia 
osallistua ohjelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen painottaen erityisesti 
sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista sekä siten, että naisia otetaan 
mukaan konfliktien ehkäisemiseen ja 
ratkaisemiseen ja lisätään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä tulee 
aktiivisia kansalaisia myös yhteiskuntaa 
hyödyttävällä tavalla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kaikista haavoittuvimpiin naisiin;

Or. en

Tarkistus 11
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 
ratkaisevassa asemassa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon toteutumisessa 
jäsenvaltioissa ja suhteissaan kolmansiin 
maihin siten, että tasa-arvokysymykset 
valtavirtaistetaan ja korostetaan niitä 
ensisijaisilla aihealueilla ja tuetaan eri 
osapuolten mahdollisuuksia osallistua 
ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 
painottaen erityisesti 
sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista sekä siten, että naisia otetaan 
mukaan konfliktien ehkäisemiseen ja 
ratkaisemiseen ja lisätään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä tulee 

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla 
ratkaisevassa asemassa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon toteutumisessa 
suhteissaan kolmansiin maihin siten, että 
tasa-arvokysymykset valtavirtaistetaan ja 
korostetaan niitä ensisijaisilla aihealueilla 
ja tuetaan eri osapuolten mahdollisuuksia 
osallistua ohjelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen painottaen erityisesti 
sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 
torjumista sekä siten, että naisia otetaan 
mukaan konfliktien ehkäisemiseen ja 
ratkaisemiseen ja lisätään naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä tulee 
aktiivisia kansalaisia myös yhteiskuntaa 
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aktiivisia kansalaisia myös yhteiskuntaa 
hyödyttävällä tavalla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kaikista haavoittuvimpiin naisiin;

hyödyttävällä tavalla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kaikista haavoittuvimpiin naisiin;

Or. en

Tarkistus 12
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. edistää naisten roolia rauhantekijänä, 
jotta voidaan estää ja ratkaista 
konflikteja, ja kannustaa naisten 
aktiivista osallistumista yhteiskunnan 
hyväksi;

Or. it

Tarkistus 13
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. tukee alueellisia ohjelmia, joilla 
suojellaan kaikkein haavoittuvimpia 
yksilöitä, etenkin lapsia, naisia ja 
vanhuksia;

Or. it

Tarkistus 14
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee aloitteita, kannustimia ja 
valmiuksien kehittämistä, jotta naisten 
osallistuminen päätöksentekoon voidaan 
taata kaikilla tasoilla ja jotta heidän 
osallistumisellaan voidaan varmistaa, että 
naisten aseman kehittymiseen vaikuttavat 
asiat otetaan huomioon;

3. tukee voimakkaasti kaikkia EU:n 
ulkopolitiikkaan sisältyviä aloitteita, 
kannustimia ja valmiuksien kehittämistä, 
jotta naisten osallistuminen 
päätöksentekoon voidaan taata kaikilla 
tasoilla niin julkisella kuin yksityisellä 
sektorilla ja katsoo, että naisten ja miesten 
tasavertainen edustus päätöksenteossa 
auttaa varmistamaan, että naisiin
vaikuttavat asiat otetaan huomioon;

Or. en

Tarkistus 15
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee aloitteita, kannustimia ja 
valmiuksien kehittämistä, jotta naisten 
osallistuminen päätöksentekoon voidaan 
taata kaikilla tasoilla ja jotta heidän 
osallistumisellaan voidaan varmistaa, että 
naisten aseman kehittymiseen vaikuttavat 
asiat otetaan huomioon;

3. tukee aloitteita, kannustimia ja 
valmiuksien kehittämistä, jotta naisten 
osallistuminen päätöksentekoon voidaan 
taata kaikilla tasoilla ja jotta heidän 
osallistumisellaan voidaan varmistaa, että 
naisten aseman kehittymiseen vaikuttavat 
asiat otetaan huomioon, ja jotta voidaan 
varmistaa oikeudenmukaisempi ja 
tasapainoisempi edustus kaikessa – eikä 
ainoastaan naisten asemaa koskevassa –
poliittisessa päätöksenteossa;

Or. fr

Tarkistus 16
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee aloitteita, kannustimia ja 
valmiuksien kehittämistä, jotta naisten 
osallistuminen päätöksentekoon voidaan 
taata kaikilla tasoilla ja jotta heidän 
osallistumisellaan voidaan varmistaa, että 
naisten aseman kehittymiseen vaikuttavat 
asiat otetaan huomioon;

3. tukee aloitteita, kannustimia ja 
valmiuksien kehittämistä, jotta naisten 
osallistuminen päätöksentekoon voidaan 
taata kaikilla tasoilla ja jotta heidän 
osallistumisellaan voidaan varmistaa, että 
naisten aseman kehittymiseen vaikuttavat 
asiat otetaan huomioon; tukee toimia, 
joilla edistetään naisten nimittämistä ja 
valintaa kaikilla tasoilla eli kansallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti;

Or. fr

Tarkistus 17
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että naisten on tärkeä olla 
mukana täysimääräisesti kaikilla rauhan 
ja turvallisuuden aloilla, jotta edistetään 
konfliktien estoa ja varmistetaan kestävä 
rauha;

Or. en

Tarkistus 18
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti;

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti kaikissa 
EU:n ulkoisissa toimissa;
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Or. en

Tarkistus 19
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti;

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti ja että 
Euroopan tasa-arvoinstituutti tutkii 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa EU:n 
ulkoisissa operaatioissa;

Or. en

Tarkistus 20
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti;

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti ja että 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
kunnioitetaan etenkin Euroopan unionin 
antaman taloudellisen tuen yhteydessä;

Or. cs

Tarkistus 21
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti;

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti ja että 
naisille, kansalaisjärjestöille ja 
erityishankkeille, etenkin 
kansalaisyhteiskuntaan keskittyville 
hankkeille, osoitetaan varoja;

Or. en

Tarkistus 22
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
arvioidaan järjestelmällisesti;

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa politiikkaa arvioidaan 
järjestelmällisesti;

Or. en

Tarkistus 23
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. uskoo vakaasti, että yksilöiden ja etenkin 
naisten, sekä kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
koulutuksen ja tiedotuksen avulla, sekä 
mahdollisuuksien luominen kaikkien
ihmisoikeuksien tehokkaaseen 
puolustamiseen, sosiaaliset, taloudelliset ja 
sivistykselliset oikeudet mukaan luettuna, 

5. uskoo vakaasti, että yksilöiden ja etenkin 
naisten, sekä kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
koulutuksen ja tiedotuksen avulla, sekä 
mahdollisuuksien luominen 
ihmisoikeuksien tehokkaaseen 
puolustamiseen yleisesti ottaen, sosiaaliset, 
taloudelliset ja sivistykselliset oikeudet 
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täydentää tärkeällä tavalla kaikenlaisten
demokratiaa edistävien 
toimintapolitiikkojen ja -ohjelmien 
laatimista ja toteuttamista, ja korostaa, että 
niille olisi taattava tarvittava rahoitus;

mukaan luettuna, täydentää tärkeällä 
tavalla kaikenlaisten demokratiaa 
edistävien toimintapolitiikkojen ja -
ohjelmien laatimista ja toteuttamista, ja 
korostaa, että niille olisi taattava tarvittava 
rahoitus;

Or. fr

Tarkistus 24
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta kehittää erityisiä 
koulutusohjelmia naisyrittäjille, jotta 
edistetään heidän osallistumistaan 
maailmankauppaan;

Or. en

Tarkistus 25
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksen
mukaisesti henkilöstön palkkaamisen on 
perustuttava ansioihin ja miehiä ja naisia 
on oltava tasapuolisesti kaikilla tasoilla; on 
tyytyväinen toimiin, joilla varmistetaan, 
että unionin edustustojen johdossa on yhtä 
paljon naisia ja miehiä1.

6. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksen 
mukaisesti henkilöstön palkkaamisen on 
perustuttava ansioihin ja miehiä ja naisia 
on oltava tasapuolisesti kaikilla tasoilla; on 
tyytyväinen toimiin, joilla varmistetaan, 
että unionin edustustojen johdossa on yhtä 
paljon naisia ja miehiä1; kehottaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa edistämään 
aktiivisesti naisten ja miesten tasavertaista 
edustusta konfliktien jälkeen luotavissa 
valtiollisissa elimissä.
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Or. en

Tarkistus 26
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksen 
mukaisesti henkilöstön palkkaamisen on 
perustuttava ansioihin ja miehiä ja naisia 
on oltava tasapuolisesti kaikilla tasoilla; on 
tyytyväinen toimiin, joilla varmistetaan, 
että unionin edustustojen johdossa on 
yhtä paljon naisia ja miehiä.

6. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksen 
mukaisesti henkilöstön palkkaamisen on 
perustuttava ansioihin ja miehiä ja naisia 
on oltava tasapuolisesti kaikilla tasoilla; 
pitää kuitenkin valitettavana, että 
ulkosuhdehallinnon nykyisessä 
kokoonpanossa ei noudateta naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
periaatetta, ja kehottaa komissiota 
huolehtimaan tasapuolisuudesta etenkin 
pääjohtajien ja EU:n erityisedustajien 
osalta.

Or. fr

Tarkistus 27
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksen 
mukaisesti henkilöstön palkkaamisen on 
perustuttava ansioihin ja miehiä ja naisia 
on oltava tasapuolisesti kaikilla tasoilla; on 
tyytyväinen toimiin, joilla varmistetaan, 
että unionin edustustojen johdossa on yhtä 
paljon naisia ja miehiä1.

6. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksen 
mukaisesti henkilöstön palkkaamisen on 
perustuttava ansioihin ja miehiä ja naisia 
on oltava tasapuolisesti kaikilla tasoilla; 
panee merkille toimet, joilla varmistetaan, 
että unionin edustustojen johdossa on yhtä 
paljon naisia ja miehiä1;

Or. de
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