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Pakeitimas 1
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
1 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją 
dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims (angl. CEDAW),

Or. fr

Pakeitimas 2
Mariya Nedelcheva

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų pagrindą Bendrijos 
politikos sričių, programų, projektų ir 
veiklos, skatinamos Europos Sąjungos 
lygiu, taip pat santykių su trečiosiomis 
šalimis pagrindą, kadangi ji tiesiogiai 
susijusi su demokratijos stabilumo,
socialinės sanglaudos ir žmogaus teisių 
stiprinimu;

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų pagrindą Bendrijos 
politikos sričių, programų, projektų ir 
veiklos, skatinamos Europos Sąjungos 
lygiu, taip pat santykių su trečiosiomis 
šalimis pagrindą, kadangi ji tiesiogiai 
susijusi su žmogaus teisių ir demokratijos
principų laikymusi ir socialinės 
sanglaudos užtikrinimu;

Or. fr

Pakeitimas 3
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų pagrindą Bendrijos
politikos sričių, programų, projektų ir 
veiklos, skatinamos Europos Sąjungos 
lygiu, taip pat santykių su trečiosiomis 
šalimis pagrindą, kadangi ji tiesiogiai 
susijusi su demokratijos stabilumo, 
socialinės sanglaudos ir žmogaus teisių 
stiprinimu;

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų būtų taikoma vykdant
Bendrijos politiką, programas, projektus ir 
įvairią veiklą, taip pat santykiuose su 
trečiosiomis šalimis;

Or. de

Pakeitimas 4
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų pagrindą Bendrijos 
politikos sričių, programų, projektų ir 
veiklos, skatinamos Europos Sąjungos 
lygiu, taip pat santykių su trečiosiomis 
šalimis pagrindą, kadangi ji tiesiogiai 
susijusi su demokratijos stabilumo, 
socialinės sanglaudos ir žmogaus teisių 
stiprinimu;

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų pagrindą Bendrijos 
politikos sričių, programų, projektų ir 
veiklos, skatinamos Europos Sąjungos 
lygiu, taip pat visų rūšių ES ir trečiųjų 
šalių santykių, įskaitant tarpparlamentinį 
bendradarbiavimą, pagrindą, kadangi ji 
tiesiogiai susijusi su demokratijos 
stabilumo, socialinės sanglaudos ir 
žmogaus teisių stiprinimu;

Or. en

Pakeitimas 5
Anna Záborská
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų pagrindą Bendrijos 
politikos sričių, programų, projektų ir 
veiklos, skatinamos Europos Sąjungos 
lygiu, taip pat santykių su trečiosiomis 
šalimis pagrindą, kadangi ji tiesiogiai 
susijusi su demokratijos stabilumo, 
socialinės sanglaudos ir žmogaus teisių 
stiprinimu;

1. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių 
lygybė sudarytų Bendrijos politikos sričių, 
programų, projektų ir veiklos, susijusių su
santykiais su trečiosiomis šalimis,
pagrindą, kadangi ji tiesiogiai susijusi su 
demokratijos stabilumo, socialinės 
sanglaudos ir žmogaus teisių stiprinimu;

Or. en

Pakeitimas 6
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėždamas, kad moterų ir vyrų 
dalyvavimas lygiomis teisėmis visose 
gyvenimo srityse yra labai svarbi 
demokratijos dalis ir kad moterų 
dalyvavimas siekiant vystimosi yra 
pagrindinė ir visuotinai pripažįstama 
vertybė ir socialinio ir ekonominio 
vystymosi bei gero demokratinio valdymo 
išankstinė sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 7
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia poreikį įtraukti lyčių 
perspektyvą įgyvendinant gaires, kad būtų 
numatyti tiksliniai veiksmai, palankūs 
žmogaus teisių gynėjoms ir kitoms ypač 
pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, 
žurnalistams ir gynėjams, kurie skatina 
ekonomines, socialines ir kultūrines bei 
vaikų teises, ir tiems, kurie gina mažumų 
teises;

Or. en

Pakeitimas 8
Barbara Matera

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus siekiant suvokti 
moterų ir vyrų lygybę valstybėse narėse ir 
įgyvendinant santykius su trečiosiomis 
šalimis, įtraukti ir sustiprinti lyčių lygybės 
aspektą nustatant teminius prioritetus ir 
taikant dalyvavimo principu pagrįstą 
programų rengimą ir vystymą, atkreipti 
dėmesį į kovą su lyčių stereotipais ir visų 
formų diskriminacija, su smurtu prieš 
moteris, taip pat reikėtų moteris įtraukti į 
konfliktų prevenciją ir sprendimą, suteikti 
joms galių, kad jos būtų aktyviomis ir 
visuomenei naudingomis pilietėmis, ir 
ypač daug dėmesio skirti labiausiai 
pažeidžiamoms moterims;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus siekiant suvokti 
moterų ir vyrų lygybę valstybėse narėse ir 
įgyvendinant santykius su trečiosiomis 
šalimis, įtraukti ir sustiprinti lyčių lygybės 
aspektą nustatant teminius prioritetus ir 
taikant dalyvavimo principu pagrįstą 
programų rengimą ir vystymą, atkreipti 
dėmesį į kovą su lyčių stereotipais ir visų 
formų diskriminacija, su smurtu prieš 
moteris;

Or. it

Pakeitimas 9
Andreas Mölzer
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus siekiant suvokti 
moterų ir vyrų lygybę valstybėse narėse ir 
įgyvendinant santykius su trečiosiomis 
šalimis, įtraukti ir sustiprinti lyčių lygybės 
aspektą nustatant teminius prioritetus ir 
taikant dalyvavimo principu pagrįstą 
programų rengimą ir vystymą, atkreipti 
dėmesį į kovą su lyčių stereotipais ir visų 
formų diskriminacija, su smurtu prieš 
moteris, taip pat reikėtų moteris įtraukti į 
konfliktų prevenciją ir sprendimą, suteikti 
joms galių, kad jos būtų aktyviomis ir 
visuomenei naudingomis pilietėmis, ir ypač 
daug dėmesio skirti labiausiai 
pažeidžiamoms moterims;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo yra svarbus siekiant suvokti 
moterų ir vyrų lygybę valstybėse narėse ir 
įgyvendinant santykius su trečiosiomis 
šalimis, įtraukti ir sustiprinti lyčių lygybės 
aspektą nustatant teminius prioritetus ir 
taikant dalyvavimo principu pagrįstą 
programų rengimą ir vystymą, atkreipti 
dėmesį į kovą su visų formų 
diskriminacija, su smurtu prieš moteris, 
taip pat reikėtų moteris įtraukti į konfliktų 
prevenciją ir sprendimą, suteikti joms 
galių, kad jos būtų aktyviomis ir 
visuomenei naudingomis pilietėmis, ir ypač 
daug dėmesio skirti labiausiai 
pažeidžiamoms moterims;

Or. de

Pakeitimas 10
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus siekiant suvokti
moterų ir vyrų lygybę valstybėse narėse ir 
įgyvendinant santykius su trečiosiomis 
šalimis, įtraukti ir sustiprinti lyčių lygybės 
aspektą nustatant teminius prioritetus ir 
taikant dalyvavimo principu pagrįstą 
programų rengimą ir vystymą, atkreipti 
dėmesį į kovą su lyčių stereotipais ir visų 
formų diskriminacija, su smurtu prieš 
moteris, taip pat reikėtų moteris įtraukti į 
konfliktų prevenciją ir sprendimą, suteikti 
joms galių, kad jos būtų aktyviomis ir 
visuomenei naudingomis pilietėmis, ir ypač 

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus trečiųjų šalių 
demokratizacijos procesui ir skatinant
moterų ir vyrų lygybę valstybėse narėse ir 
įgyvendinant santykius su trečiosiomis 
šalimis, įtraukti ir sustiprinti lyčių lygybės 
aspektą nustatant teminius prioritetus ir 
taikant dalyvavimo principu pagrįstą 
programų rengimą ir vystymą, atkreipti 
dėmesį į kovą su lyčių stereotipais ir visų 
formų diskriminacija, su smurtu prieš 
moteris, taip pat reikėtų moteris įtraukti į 
konfliktų prevenciją ir sprendimą, suteikti 
joms galių, kad jos būtų aktyviomis ir 
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daug dėmesio skirti labiausiai 
pažeidžiamoms moterims;

visuomenei naudingomis pilietėmis, ir ypač 
daug dėmesio skirti labiausiai 
pažeidžiamoms moterims;

Or. en

Pakeitimas 11
Anna Záborská

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus siekiant suvokti 
moterų ir vyrų lygybę valstybėse narėse ir
įgyvendinant santykius su trečiosiomis 
šalimis, įtraukti ir sustiprinti lyčių lygybės 
aspektą nustatant teminius prioritetus ir 
taikant dalyvavimo principu pagrįstą 
programų rengimą ir vystymą, atkreipti 
dėmesį į kovą su lyčių stereotipais ir visų 
formų diskriminacija, su smurtu prieš 
moteris, taip pat reikėtų moteris įtraukti į 
konfliktų prevenciją ir sprendimą, suteikti 
joms galių, kad jos būtų aktyviomis ir 
visuomenei naudingomis pilietėmis, ir ypač 
daug dėmesio skirti labiausiai 
pažeidžiamoms moterims;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus siekiant suvokti 
moterų ir vyrų lygybę įgyvendinant 
santykius su trečiosiomis šalimis, įtraukti ir 
sustiprinti lyčių lygybės aspektą nustatant 
teminius prioritetus ir taikant dalyvavimo 
principu pagrįstą programų rengimą ir 
vystymą, atkreipti dėmesį į kovą su lyčių 
stereotipais ir visų formų diskriminacija, su 
smurtu prieš moteris, taip pat reikėtų 
moteris įtraukti į konfliktų prevenciją ir 
sprendimą, suteikti joms galių, kad jos būtų 
aktyviomis ir visuomenei naudingomis 
pilietėmis, ir ypač daug dėmesio skirti 
labiausiai pažeidžiamoms moterims;

Or. en

Pakeitimas 12
Barbara Matera

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. skatina moterų, kaip „taikdarių“, 
vaidmenį užkertant kelią konfliktams ir 
juos sprendžiant ir siekia, kad jos aktyviai 
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dalyvautų siekiant naudos visuomenei;

Or. it

Pakeitimas 13
Barbara Matera

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. reiškia paramą nacionalinėms 
programoms, skirtoms apsaugoti 
labiausiai pažeidžiamus asmenis, visų 
pirma skirtas vaikams, moterims ir 
pagyvenusiems žmonėms;

Or. it

Pakeitimas 14
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia iniciatyvas, paskatas ir pajėgumų 
stiprinimo priemones, skirtas užtikrinti 
moterų dalyvavimui visais lygiais priimant 
sprendimus, kad joms dalyvaujant būtų
užtikrintas dėmesys tiems klausimams, 
kurie daro poveikį moterų vystimuisi;

3. tvirtai remia visas ES išorės politikos
iniciatyvas, paskatas ir pajėgumų 
stiprinimo priemones, skirtas užtikrinti 
moterų dalyvavimui visais lygiais priimant 
sprendimus viešojoje ir privačioje srityje ir 
mano, kad, moterų ir vyrų atstovavimas 
lygiomis teisėmis priimant sprendimus 
padeda užtikrinti, kad dėmesys būtų
skiriamas tiems klausimams, kurie daro 
poveikį moterims;

Or. en
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Pakeitimas 15
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia iniciatyvas, paskatas ir pajėgumų 
stiprinimo priemones, skirtas užtikrinti 
moterų dalyvavimui visais lygiais priimant 
sprendimus, kad joms dalyvaujant būtų 
užtikrintas dėmesys tiems klausimams, 
kurie daro poveikį moterų vystimuisi;

3. remia iniciatyvas, paskatas ir pajėgumų 
stiprinimo priemones, skirtas užtikrinti 
moterų dalyvavimui visais lygiais priimant 
sprendimus, kad joms dalyvaujant būtų 
užtikrintas dėmesys tiems klausimams, 
kurie daro poveikį moterų vystimuisi, taip 
pat užtikrinamas teisingesnis ir suderintas 
atstovavimas priimant visus politinius 
sprendimus, o ne tik sprendimus dėl su 
moterų padėtimi susijusių klausimų;

Or. fr

Pakeitimas 16
Mariya Nedelcheva

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia iniciatyvas, paskatas ir pajėgumų 
stiprinimo priemones, skirtas užtikrinti 
moterų dalyvavimui visais lygiais priimant 
sprendimus, kad joms dalyvaujant būtų 
užtikrintas dėmesys tiems klausimams, 
kurie daro poveikį moterų vystimuisi;

3. remia iniciatyvas, paskatas ir pajėgumų 
stiprinimo priemones, skirtas užtikrinti 
moterų dalyvavimui visais lygiais priimant 
sprendimus, kad joms dalyvaujant būtų 
užtikrintas dėmesys tiems klausimams, 
kurie daro poveikį moterų vystimuisi;
ragina imti priemonių, skirtų skatinti 
moterų skyrimą ir išrinkimą visais 
lygmenimis – nacionaliniu, regionų ir 
vietos;

Or. fr

Pakeitimas 17
Rovana Plumb
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad moterys turi visapusiškai 
dalyvauti visose su taika ir saugumu 
susijusiose srityse siekiant pagerinti 
konfliktų prevenciją ir užtikrinti tvarią 
taiką;

Or. en

Pakeitimas 18
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė visų sričių ES 
išorės politikoje būtų nuolat ir sistemingai 
vertinama;

Or. en

Pakeitimas 19
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama, ir ragina Europos 
lyčių lygybės institutą atlikti lyčių aspekto 
įtraukimo visose ES išorės misijose 
tyrimą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Andrea Češková

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama ir kad būtų 
gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės 
laisvės, ypač Europos Sąjungai teikiant 
finansinę pagalbą;

Or. cs

Pakeitimas 21
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama ir kad būtų 
suteikiamas finansavimas moterims, NVO 
ir specialiems projektams, daugiausia 
dirbantiems pilietinės visuomenės srityje;

Or. en

Pakeitimas 22
Anna Záborská

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
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užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir 
sistemingai vertinama;

užtikrinti, kad lyčių lygybės politika būtų 
nuolat ir sistemingai vertinama;

Or. en

Pakeitimas 23
Mariya Nedelcheva

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. Tvirtai tiki, kad tai, jog teikiant švietimą, 
mokymus ir informaciją būtų suteikta galių 
žmonėms, ypač moterims, ir pilietinei 
visuomenei, taip pat būtų ginamos visos
žmogaus teisės, įskaitant socialines, 
ekonomines ir kultūrines teises, labai 
padėtų rengti ir įgyvendinti politikos sritis 
ir programas, susijusias su demokratijos 
didinimu, kurioms taip pat reikėtų 
užtikrinti finansavimą;

5. Tvirtai tiki, kad tai, jog teikiant švietimą, 
mokymus ir informaciją būtų suteikta galių 
žmonėms, ypač moterims, ir pilietinei 
visuomenei, taip pat būtų ginamos 
žmogaus teisės apskritai, įskaitant 
socialines, ekonomines ir kultūrines teises, 
labai padėtų rengti ir įgyvendinti politikos 
sritis ir programas, susijusias su 
demokratijos didinimu, kurioms taip pat 
reikėtų užtikrinti finansavimą;

Or. fr

Pakeitimas 24
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia sukurti atskiras 
mokymo programas moterims 
verslininkėms siekiant pagerinti jų 
dalyvavimą pasaulio prekyboje;

Or. en
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Pakeitimas 25
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad sprendime, kuriuo 
įsteigiama Europos Sąjungos išorės 
veiksmų tarnyba, numatytas reikalavimas, 
kad jog įdarbinama atsižvelgiant į 
nuopelnus ir kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra visais lygmenimis; palankiai 
vertina pastangas užtikrinti, kad delegacijų 
vadovų lygyje būtų paskirta pusė vyrų ir 
pusė moterų1.

6. pažymi, kad sprendime, kuriuo 
įsteigiama Europos Sąjungos išorės 
veiksmų tarnyba, numatytas reikalavimas, 
kad jog įdarbinama atsižvelgiant į 
nuopelnus ir kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra visais lygmenimis; palankiai 
vertina pastangas užtikrinti, kad delegacijų 
vadovų lygyje būtų paskirta pusė vyrų ir 
pusė moterų1. ragina Europos išorės 
veiksmų tarnybą aktyviai skatinti moterų 
vienodą vyrų ir moterų atstovavimą 
valstybės institucijose pasibaigus 
konfliktams.

Or. en

Pakeitimas 26
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad sprendime, kuriuo 
įsteigiama Europos Sąjungos išorės 
veiksmų tarnyba, numatytas reikalavimas, 
kad jog įdarbinama atsižvelgiant į 
nuopelnus ir kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra visais lygmenimis; palankiai 
vertina pastangas užtikrinti, kad
delegacijų vadovų lygyje būtų paskirta 
pusė vyrų ir pusė moterų1.

6. pažymi, kad sprendime, kuriuo
įsteigiama Europos Sąjungos išorės 
veiksmų tarnyba, numatytas reikalavimas, 
kad jog įdarbinama atsižvelgiant į 
nuopelnus ir kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra visais lygmenimis; tačiau 
apgailestauja, kad šiuometinė tarnybos 
sudėtis neatitinka šio moterų ir vyrų
pusiausvyros principo ir ragina Komisiją 
atkurti lygybę, visų pirma direktorių ir ES 
specialiųjų įgaliotinių lygmeniu.

Or. fr
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Pakeitimas 27
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad sprendime, kuriuo 
įsteigiama Europos Sąjungos išorės 
veiksmų tarnyba, numatytas reikalavimas, 
kad jog įdarbinama atsižvelgiant į 
nuopelnus ir kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra visais lygmenimis; palankiai 
vertina pastangas užtikrinti, kad delegacijų 
vadovų lygyje būtų paskirta pusė vyrų ir 
pusė moterų1.

6. pažymi, kad sprendime, kuriuo 
įsteigiama Europos Sąjungos išorės 
veiksmų tarnyba, numatytas reikalavimas, 
kad jog įdarbinama atsižvelgiant į 
nuopelnus ir kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra visais lygmenimis; atkreipia 
dėmesį į pastangas užtikrinti, kad 
delegacijų vadovų lygyje būtų paskirta 
pusė vyrų ir pusė moterų1.

Or. de


