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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) EIVT padės vyriausiajam įgaliotiniui 
vykdyti jo įgaliojimus vadovauti Europos 
Sąjungos bendrai užsienio ir saugumo 
politikai (BUSP) ir užtikrinti ES išorės 
veiksmų nuoseklumą. EIVT padės 
vyriausiajam įgaliotiniui atlikti Užsienio 
reikalų tarybos pirmininko funkcijas, 
nedarant įtakos įprastinėms Tarybos 
generalinio sekretoriato užduotims. EIVT 
taip pat padės vyriausiajam įgaliotiniui 
atlikti Komisijos pirmininko pavaduotojo 
funkcijas, susijusias su jo atsakomybe 
Komisijoje už jos įsipareigojimus išorės 
santykių srityje ir kitų Sąjungos išorės 
veiksmų aspektų koordinavimą, nedarant 
įtakos įprastinėms Komisijos tarnybų 
užduotims.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Reikėtų priminti, kad moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir vienodo požiūrio 
užimtumo bei profesinės veiklos srityse 
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principas įtvirtintas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 157 straipsnyje ir kad 
yra priimta išsamių teisės aktų dėl 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus turint 
mintyje įsidarbinimą ir darbo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIVT vadovauja generalinis sekretorius, 
kurio veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis. 
Generalinis sekretorius imasi visų reikiamų 
priemonių EIVT sklandžiam veikimui 
užtikrinti, įskaitant administracinį ir 
biudžeto valdymą. Jis užtikrina, kad būtų 
veiksmingai koordinuojama visų centrinės 
administracijos padalinių veikla, taip pat 
veikla su Sąjungos delegacijomis; jis 
atstovauja EIVT.

1. EIVT vadovauja generalinis sekretorius, 
kurio veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis. 
Generalinis sekretorius imasi visų reikiamų 
priemonių EIVT sklandžiam veikimui 
užtikrinti, įskaitant administracinį ir 
biudžeto valdymą. Generalinis sekretorius
užtikrina, kad būtų veiksmingai 
koordinuojama visų centrinės 
administracijos padalinių veikla, taip pat 
veikla su Sąjungos delegacijomis; jis 
atstovauja EIVT.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

– padalinys, kuriam pavesta užtikrinti, 
kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į visų 
sričių politiką, ir kuriam vadovauja 
aukšto lygio koordinatorius lyčių lygybės 
klausimais.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienai Sąjungos delegacijai 
vadovauja delegacijos vadovas.

2. Kiekvienai Sąjungos delegacijai 
vadovauja delegacijos vadovas. Skiriant 
delegacijos vadovą taikomas moterų ir 
vyrų lygybės principas.

Delegacijos vadovui pavaldūs visi 
delegacijos darbuotojai, neatsižvelgiant į jų 
statusą, ir jis prižiūri visą jos veiklą. Ji
atsiskaito vyriausiajam įgaliotiniui už 
bendrą vadovavimą delegacijos darbui ir 
visų Sąjungos veiksmų koordinavimo 
užtikrinimą.

Delegacijos vadovui pavaldūs visi 
delegacijos darbuotojai, neatsižvelgiant į jų 
statusą, ir jis prižiūri visą jos veiklą. 
Delegacijos vadovas atsiskaito 
vyriausiajam įgaliotiniui už bendrą 
vadovavimą delegacijos darbui ir visų 
Sąjungos veiksmų koordinavimo
užtikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visi paskyrimai EIVT atliekami 
atsižvelgiant į nuopelnus ir asmenis 
parenkant iš kuo platesnės geografinės 
teritorijos. EIVT personalo sudėtimi turi 
būti užtikrintas prasmingas visų ES 
valstybių narių piliečių dalyvavimas.

6. Visi paskyrimai EIVT grindžiami 
nuopelnais ir asmenų parinkimu iš kuo 
platesnei geografinei teritorijai 
priklausančių Sąjungos valstybių narių 
piliečių ir jais užtikrinama lyčių 
pusiausvyra visais lygmenimis. EIVT 
personalo sudėtimi turi būti užtikrintas 
prasmingas visų ES valstybių narių piliečių 
dalyvavimas.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Vyriausiasis įgaliotinis nustato EIVT 
personalo atrankos procedūras, kurios turi 
būti grindžiamos nuopelnais ir asmenų 
parinkimu iš kuo platesnės geografinės 
teritorijos, laikantis Tarnybos nuostatų ir 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, 
tinkamai atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą.

9. Vyriausiasis įgaliotinis nustato EIVT 
personalo atrankos procedūras, kurios turi 
būti grindžiamos nuopelnais ir asmenų 
parinkimu iš kuo platesnės geografinės 
teritorijos, laikantis Tarnybos nuostatų ir 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, 
užtikrinant lyčių pusiausvyrą visais 
lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 13 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Imamasi veiksmų EIVT personalo 
tinkamam bendram mokymui užtikrinti, 
remiantis visų pirma esama nacionaline 
praktika ir struktūromis. Vyriausiasis 
įgaliotinis per metus nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo imasi tinkamų tam skirtų 
priemonių.

13. Imamasi veiksmų EIVT personalo 
tinkamam bendram mokymui užtikrinti,
remiantis visų pirma esama nacionaline 
praktika ir struktūromis. Šis mokymas 
apima lyčių aspekto integravimo ir lyčių 
lygybės sąvokas ir metodus. Vyriausiasis 
įgaliotinis per metus nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo imasi tinkamų tam skirtų 
priemonių.

Or. en



PE441.063v01-00 6/6 PA\814228LT.doc

LT

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
EIVS skirsnyje turi būti nuostatos, 
susijusiomis su lyčių lygybės skatinimu ir 
teisių išorės santykių srityje suteikimu 
moterims.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vyriausiasis įgaliotinis 2012 m. pateikia 
Tarybai EIVT veikimo ataskaitą.

2. Vyriausiasis įgaliotinis 2012 m. pateikia 
Tarybai EIVT veikimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje pateikiama objektyvi, patikima 
ir palyginama informacija ir duomenys 
apie vyrų ir moterų lygybę EIVT ir 
analizuojama būtinybė plėtoti atitinkamas 
priemones siekiant panaikinti visų formų 
diskriminaciją dėl lyties.

Or. en


