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Grozījums Nr. 1
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
1. atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (CEDAW),

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas 
politikas virzienu, programmu, projektu un 
darbību centrā un ka to atbalsta Eiropas 
Savienības līmenī, kā arī attiecībās ar 
trešām valstīm, jo šis jautājums ir tieši 
saistīts ar demokrātiskās stabilitātes,
sociālās kohēzijas un cilvēktiesību 
ievērošanas uzlabošanu;

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas 
politikas virzienu, programmu, projektu un 
darbību centrā un ka to atbalsta Eiropas 
Savienības līmenī, kā arī attiecībās ar 
trešām valstīm, jo šis jautājums ir tieši 
saistīts ar cilvēktiesību un demokrātijas 
principu ievērošanu un sociālās kohēzijas 
nodrošināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas 
politikas virzienu, programmu, projektu 
un darbību centrā un ka to atbalsta
Eiropas Savienības līmenī, kā arī attiecībās 
ar trešām valstīm, jo šis jautājums ir tieši 
saistīts ar demokrātiskās stabilitātes, 
sociālās kohēzijas un cilvēktiesību 
ievērošanas uzlabošanu;

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesības principu piemēro
visos Kopienas politikas virzienos, 
programmās, projektos un 
daudzveidīgajās darbībās un ka to atbalsta 
Eiropas Savienības līmenī, kā arī attiecībās 
ar trešām valstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas 
politikas virzienu, programmu, projektu un 
darbību centrā un ka to atbalsta Eiropas 
Savienības līmenī, kā arī attiecībās ar 
trešām valstīm, jo šis jautājums ir tieši 
saistīts ar demokrātiskās stabilitātes, 
sociālās kohēzijas un cilvēktiesību 
ievērošanas uzlabošanu;

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas 
politikas virzienu, programmu, projektu un 
darbību centrā un ka to atbalsta Eiropas 
Savienības līmenī, kā arī visās attiecībās, 
tostarp parlamentu sadarbībā starp ES un
trešām valstīm, jo šis jautājums ir tieši 
saistīts ar demokrātiskās stabilitātes, 
sociālās kohēzijas un cilvēktiesību 
ievērošanas uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Anna Záborská
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas 
politikas virzienu, programmu, projektu un 
darbību centrā un ka to atbalsta Eiropas 
Savienības līmenī, kā arī attiecībās ar 
trešām valstīm, jo šis jautājums ir tieši 
saistīts ar demokrātiskās stabilitātes, 
sociālās kohēzijas un cilvēktiesību 
ievērošanas uzlabošanu;

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku 
ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas 
prioritātes un ar kuru nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas 
politikas virzienu, programmu, projektu un 
darbību centrā attiecībās ar trešām valstīm, 
jo šis jautājums ir tieši saistīts ar 
demokrātiskās stabilitātes, sociālās 
kohēzijas un cilvēktiesību ievērošanas 
uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka vienlīdzīga sieviešu un 
vīriešu līdzdalība visās dzīves jomās ir 
būtisks demokrātijas elements un ka 
sieviešu līdzdalība tautsaimniecības 
attīstībā veido fundamentālu un 
vispārpieņemtu vērtību un 
priekšnoteikumu sociālekonomiskajai 
attīstībai un labai demokrātiskai 
pārvaldībai;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)



PE462.902v01-00 6/15 AM\865058LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nepieciešamību ņemt vērā 
dzimumu līdztiesības aspektu 
pamatnostādņu īstenošanā, veicot 
mērķtiecīgus pasākumus sieviešu tiesību 
aizstāvju atbalstam un citu īpaši 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu, 
piemēram, to žurnālistu un aizstāvju 
atbalstam, kuri darbojas ekonomisko, 
sociālo un kultūras tiesību, bērnu tiesību 
veicināšanā, kā arī to atbalstam, kuri 
darbojas minoritāšu tiesību aizsardzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Barbara Matera

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
izšķiroša nozīme, īstenojot sieviešu un 
vīriešu līdztiesību tās dalībvalstīs un 
attiecībās ar trešām valstīm, integrējot un 
pastiprinot dzimumu līdztiesības 
jautājumus tematisko programmu 
prioritātēs, kā arī piemērojot līdzdalības 
pieeju programmu plānošanā un izstrādē, 
uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
diskriminācijas veidu un vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu, turklāt iesaistot 
sievietes pasākumos, ar kuriem novērš un 
risina konfliktus, un dodot iespēju 
sievietēm kļūt par aktīvām pilsonēm, 
darboties sabiedrības labā, kā arī 
pievēršot īpašu uzmanību vismazāk 
aizsargātu sieviešu grupām;

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
izšķiroša nozīme, īstenojot sieviešu un 
vīriešu līdztiesību tās dalībvalstīs un 
attiecībās ar trešām valstīm, integrējot un 
pastiprinot dzimumu līdztiesības 
jautājumus tematisko programmu 
prioritātēs, kā arī piemērojot līdzdalības 
pieeju programmu plānošanā un izstrādē, 
uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
diskriminācijas veidu un vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu;

Or. it
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Grozījums Nr. 9
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
izšķiroša nozīme, īstenojot sieviešu un 
vīriešu līdztiesību tās dalībvalstīs un 
attiecībās ar trešām valstīm, integrējot un 
pastiprinot dzimumu līdztiesības 
jautājumus tematisko programmu 
prioritātēs, kā arī piemērojot līdzdalības 
pieeju programmu plānošanā un izstrādē, 
uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
diskriminācijas veidu un vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu, turklāt iesaistot 
sievietes pasākumos, ar kuriem novērš un 
risina konfliktus, un dodot iespēju 
sievietēm kļūt par aktīvām pilsonēm, 
darboties sabiedrības labā, kā arī pievēršot 
īpašu uzmanību vismazāk aizsargātu 
sieviešu grupām;

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir svarīga
nozīme, īstenojot sieviešu un vīriešu 
līdztiesību tās dalībvalstīs un attiecībās ar 
trešām valstīm, integrējot un pastiprinot 
dzimumu līdztiesības jautājumus tematisko 
programmu prioritātēs, kā arī piemērojot 
līdzdalības pieeju programmu plānošanā un 
izstrādē, uzsverot visu diskriminācijas 
veidu un vardarbības pret sievietēm 
izskaušanu, turklāt iesaistot sievietes 
pasākumos, ar kuriem novērš un risina 
konfliktus, un dodot iespēju sievietēm kļūt 
par aktīvām pilsonēm, darboties 
sabiedrības labā, kā arī pievēršot īpašu 
uzmanību vismazāk aizsargātu sieviešu 
grupām;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
izšķiroša nozīme, īstenojot sieviešu un 
vīriešu līdztiesību tās dalībvalstīs un
attiecībās ar trešām valstīm, integrējot un 
pastiprinot dzimumu līdztiesības 
jautājumus tematisko programmu 
prioritātēs, kā arī piemērojot līdzdalības 
pieeju programmu plānošanā un izstrādē, 
uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
diskriminācijas veidu un vardarbības pret 

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
izšķiroša nozīme trešo valstu 
demokratizācijas procesā un sieviešu un 
vīriešu līdztiesības veicināšanā gan tās 
dalībvalstīs, gan attiecībās ar trešām 
valstīm, integrējot un pastiprinot dzimumu 
līdztiesības jautājumus tematisko 
programmu prioritātēs, kā arī piemērojot 
līdzdalības pieeju programmu plānošanā un 
izstrādē, uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
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sievietēm izskaušanu, turklāt iesaistot 
sievietes pasākumos, ar kuriem novērš un 
risina konfliktus, un dodot iespēju 
sievietēm kļūt par aktīvām pilsonēm, 
darboties sabiedrības labā, kā arī pievēršot 
īpašu uzmanību vismazāk aizsargātu 
sieviešu grupām;

diskriminācijas veidu un vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu, turklāt iesaistot 
sievietes pasākumos, ar kuriem novērš un 
risina konfliktus, un dodot iespēju 
sievietēm kļūt par aktīvām pilsonēm, 
darboties sabiedrības labā, kā arī pievēršot 
īpašu uzmanību vismazāk aizsargātu 
sieviešu grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Anna Záborská

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
izšķiroša nozīme, īstenojot sieviešu un 
vīriešu līdztiesību tās dalībvalstīs un 
attiecībās ar trešām valstīm, integrējot un 
pastiprinot dzimumu līdztiesības 
jautājumus tematisko programmu 
prioritātēs, kā arī piemērojot līdzdalības 
pieeju programmu plānošanā un izstrādē, 
uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
diskriminācijas veidu un vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu, turklāt iesaistot 
sievietes pasākumos, ar kuriem novērš un 
risina konfliktus, un dodot iespēju 
sievietēm kļūt par aktīvām pilsonēm, 
darboties sabiedrības labā, kā arī pievēršot 
īpašu uzmanību vismazāk aizsargātu 
sieviešu grupām;

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 
izšķiroša nozīme, īstenojot sieviešu un 
vīriešu līdztiesību attiecībās ar trešām 
valstīm, integrējot un pastiprinot dzimumu 
līdztiesības jautājumus tematisko 
programmu prioritātēs, kā arī piemērojot 
līdzdalības pieeju programmu plānošanā un 
izstrādē, uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
diskriminācijas veidu un vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu, turklāt iesaistot 
sievietes pasākumos, ar kuriem novērš un 
risina konfliktus, un dodot iespēju 
sievietēm kļūt par aktīvām pilsonēm, 
darboties sabiedrības labā, kā arī pievēršot 
īpašu uzmanību vismazāk aizsargātu 
sieviešu grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Barbara Matera

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a atbalsta sieviešu „miera vēstnešu” 
lomu, lai novērstu un risinātu konfliktus, 
un mudina tās aktīvi iesaistīties šajā 
procesā sabiedrības interesēs;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Barbara Matera

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atbalsta reģionālas programmas, kuru 
mērķis ir aizstāvēt mazāk aizsargātāko 
personu, jo īpaši bērnu, sieviešu un 
vecāka gadagājuma iedzīvotāju, intereses;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta iniciatīvas, stimulus un spēju 
veidošanas pasākumus, ar kuriem 
nodrošina sieviešu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā visos līmeņos, lai viņu 
klātbūtnē tiktu apspriesti jautājumi, 
kuriem ir ietekme uz sieviešu dzīves 
pilnveidi;

3. stingri atbalsta visas iniciatīvas, stimulus 
un spēju veidošanas pasākumus, kuri
iekļauti ES ārpolitikas virzienos un ar 
kuriem nodrošina sieviešu līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā visos līmeņos gan 
publiskajā, gan privātajā sektorā, un 
uzskata, ka vienlīdzīga sieviešu un vīriešu 
pārstāvība lēmumu pieņemšanā sekmē to 
jautājumu apspriešanu, kuriem ir ietekme 
uz sieviešu dzīvi;
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta iniciatīvas, stimulus un spēju 
veidošanas pasākumus, ar kuriem 
nodrošina sieviešu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā visos līmeņos, lai viņu 
klātbūtnē tiktu apspriesti jautājumi, kuriem 
ir ietekme uz sieviešu dzīves pilnveidi;

3. atbalsta iniciatīvas, stimulus un spēju 
veidošanas pasākumus, ar kuriem 
nodrošina sieviešu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā visos līmeņos, lai viņu 
klātbūtnē tiktu apspriesti jautājumi, kuriem 
ir ietekme uz sieviešu dzīves pilnveidi, kā 
arī tiktu nodrošināta taisnīgāka un 
līdzsvarotāka pārstāvība visu politisko 
lēmumu pieņemšanā, ne tikai attiecībā uz 
jautājumiem, kas skar sieviešu stāvokli;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta iniciatīvas, stimulus un spēju 
veidošanas pasākumus, ar kuriem 
nodrošina sieviešu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā visos līmeņos, lai viņu 
klātbūtnē tiktu apspriesti jautājumi, kuriem 
ir ietekme uz sieviešu dzīves pilnveidi;

3. atbalsta iniciatīvas, stimulus un spēju 
veidošanas pasākumus, ar kuriem 
nodrošina sieviešu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā visos līmeņos, lai viņu 
klātbūtnē tiktu apspriesti jautājumi, kuriem 
ir ietekme uz sieviešu dzīves pilnveidi;
turklāt atbalsta pasākumus, ar kuriem 
sekmē sieviešu kandidatūru izvirzīšanu un 
viņu ievēlēšanu amatos visos līmeņos —
valsts, reģionālajā un vietējā līmenī;

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka sievietēm ir pilnībā 
jāpiedalās visās ar mieru un drošību 
saistītajās jomās, lai veicinātu konfliktu 
novēršanu un nodrošinātu stabilu mieru;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu;

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu saistībā ar visām ES ārpolitikas 
jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu un lai Eiropas Dzimumu 
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novērtētu; līdztiesības institūts veiktu pētījumu par 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanu ES 
ārējās misijās;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andrea Češková

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu;

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu un lai tiktu ievērotas 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
saistībā ar Eiropas Savienības sniegto 
finansiālo atbalstu;

Or. cs

Grozījums Nr. 21
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu;

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu un lai finansējums būtu 
pieejams sievietēm, NVO un īpašiem 
projektiem, kuri pirmām kārtām attiecas 
uz pilsonisko sabiedrību;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Anna Záborská

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
jautājumu sistemātiski analizētu un 
novērtētu;

4. mudina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
politiku sistemātiski analizētu un 
novērtētu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž dziļu pārliecību, ka iespēju 
sniegšana cilvēkiem, jo īpaši sievietēm, un 
pilsoniskajai sabiedrībai ar izglītības, 
apmācības un izpratnes veidošanas 
pasākumu starpniecību, vienlaikus 
nodrošinot visu cilvēktiesību, tostarp 
sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību, 
efektīvu aizsardzību, ir būtisks 
papildinājums demokratizācijas procesā 
visu politikas virzienu un programmu 
izstrādei un īstenošanai un ka šajā nolūkā ir 
jānodrošina nepieciešamais finansējums;

5. pauž dziļu pārliecību, ka iespēju 
sniegšana cilvēkiem, jo īpaši sievietēm, un 
pilsoniskajai sabiedrībai ar izglītības, 
apmācības un izpratnes veidošanas 
pasākumu starpniecību, vienlaikus 
nodrošinot vispārējo cilvēktiesību, tostarp 
sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību, 
efektīvu aizsardzību, ir būtisks 
papildinājums demokratizācijas procesā 
visu politikas virzienu un programmu 
izstrādei un īstenošanai un ka šajā nolūkā ir 
jānodrošina nepieciešamais finansējums;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka jāizstrādā īpašas apmācību 
programmas sievietēm uzņēmējām, lai 
stimulētu viņu līdzdalību pasaules 
tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka lēmumā, ar ko izveido 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, ir 
izvirzīta prasība, ka pieņemšanā darbā 
jābalstās uz personu nopelniem un ka
nepieciešams visos līmeņos nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; atzinīgi vērtē 
centienus nodrošināt, ka delegāciju 
vadītāju līmenī ir jāsasniedz vienāds 
sieviešu un vīriešu skaits.

6. norāda, ka lēmumā, ar ko izveido 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, ir 
izvirzīta prasība, ka pieņemšanā darbā 
jābalstās uz personu nopelniem un ka 
nepieciešams visos līmeņos nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; atzinīgi vērtē 
centienus nodrošināt, ka delegāciju 
vadītāju līmenī ir jāsasniedz vienāds 
sieviešu un vīriešu skaits; aicina Eiropas
Ārējās darbības dienestu aktīvi veicināt  
sieviešu un vīriešu pārstāvības vienlīdzību 
valsts iestādēs pēc konfliktu atrisināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka lēmumā, ar ko izveido 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, ir 
izvirzīta prasība, ka pieņemšanā darbā 

6. norāda, ka lēmumā, ar ko izveido 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, ir 
izvirzīta prasība, ka pieņemšanā darbā 
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jābalstās uz personu nopelniem un ka 
nepieciešams visos līmeņos nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; atzinīgi vērtē 
centienus nodrošināt, ka delegāciju 
vadītāju līmenī ir jāsasniedz vienāds 
sieviešu un vīriešu skaits.

jābalstās uz personu nopelniem un ka 
nepieciešams visos līmeņos nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; taču pauž nožēlu, ka 
pašreizējais dienesta sastāvs neatbilst 
sieviešu un vīriešu līdzsvara principam, 
un aicina Komisiju atjaunot paritāti, jo 
īpaši direktoru un ES īpašo pārstāvju 
līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka lēmumā, ar ko izveido 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, ir 
izvirzīta prasība, ka pieņemšanā darbā 
jābalstās uz personu nopelniem un ka 
nepieciešams visos līmeņos nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; atzinīgi vērtē
centienus nodrošināt, ka delegāciju 
vadītāju līmenī ir jāsasniedz vienāds 
sieviešu un vīriešu skaits.

6. norāda, ka lēmumā, ar ko izveido 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, ir 
izvirzīta prasība, ka pieņemšanā darbā 
jābalstās uz personu nopelniem un ka 
nepieciešams visos līmeņos nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; ņem vērā centienus 
nodrošināt, ka delegāciju vadītāju līmenī 
tiek sasniegts vienāds sieviešu un vīriešu 
skaits.

Or. de


