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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ajal mil demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke tuleb üha enam kaasata kõigisse 
välisabi rahastamisvahenditesse, on 
käesoleva määruse kohaselt antaval liidu 
abil eriline täiendav roll, võttes arvesse 
selle ülemaailmset olemust ja selle 
meetmete sõltumatust kolmandate riikide 
valitsuste ja muude ametivõimude 
nõusolekust. See võimaldab teha koostööd 
kodanikuühiskonnaga neis tundlikes 
inimõiguste ja demokraatia küsimustes, kus 
see on võimalik, tagades paindlikkuse 
asjaolude muutumise korral. See peaks ka 
võimaldama liidul rahvusvahelisel tasandil 
väljendada ja toetada konkreetseid 
eesmärke ja meetmeid, mis ei ole seotud 
geograafiliselt ega kriisidega, mis võivad 
vajada hargmaist lähenemist või hõlmata 
operatsioone nii liidus kui ka erinevates 
kolmandates riikides. Lisaks pakub see 
vajalikku raamistikku selliste 
operatsioonide jaoks nagu Euroopa Liidu 
sõltumatute valimiste vaatlemise 
missioonide toetamine, mis nõuavad 
poliitika sidusust, ühtset juhtimissüsteemi 
ja ühiseid tegutsemisstandardeid.

(13) Ajal mil demokraatia, inimõiguste ja
soolise võrdõiguslikkuse eesmärke tuleb 
üha enam kaasata kõigisse välisabi 
rahastamisvahenditesse, on käesoleva 
määruse kohaselt antaval liidu abil eriline 
täiendav roll, võttes arvesse selle 
ülemaailmset olemust ja selle meetmete 
sõltumatust kolmandate riikide valitsuste ja 
muude ametivõimude nõusolekust. See 
võimaldab teha koostööd 
kodanikuühiskonnaga neis tundlikes 
inimõiguste ja demokraatia küsimustes, kus 
see on võimalik, tagades paindlikkuse 
asjaolude muutumise korral. See peaks ka 
võimaldama liidul rahvusvahelisel tasandil 
väljendada ja toetada konkreetseid 
eesmärke ja meetmeid, mis ei ole seotud 
geograafiliselt ega kriisidega, mis võivad 
vajada hargmaist lähenemist või hõlmata 
operatsioone nii liidus kui ka erinevates 
kolmandates riikides. Lisaks pakub see 
vajalikku raamistikku selliste 
operatsioonide jaoks nagu Euroopa Liidu 
sõltumatute valimiste vaatlemise 
missioonide toetamine, mis nõuavad 
poliitika sidusust, ühtset juhtimissüsteemi 
ja ühiseid tegutsemisstandardeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa Liit pöörab erilist tähelepanu 
neile riikidele ja hädaolukordadele, kus 
inimõigused ja põhivabadused on enim 
ohustatud ning kus nende õiguste ja 
vabaduste mittejärgimine on eriti 
tähelepandav ja järjepidev. Sellistes 
olukordades on poliitilisteks prioriteetideks 
asjaomaste rahvusvaheliste õigusaktide 
järgimise edendamine, käegakatsutava abi 
ja tegutsemiseks vajalike vahendite 
andmine kohalikule kodanikuühiskonnale 
ning tema äärmiselt rasketes tingimustes 
toimuvale tööle kaasa aitamine. 
Konfliktiolukordades edendab liit, 
kooskõlas asjakohaste liidu suunistega, 
rahvusvahelisest humanitaarõigusest 
tulenevate õiguslike kohustuste täitmist 
kõigi sõdivate poolte poolt.

(14) Euroopa Liit pöörab erilist tähelepanu 
neile riikidele ja hädaolukordadele, kus 
inimõigused ja põhivabadused on enim 
ohustatud ning kus nende õiguste ja 
vabaduste mittejärgimine on eriti 
tähelepandav ja järjepidev. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata vägivallale, 
mida tarvitatakse konfliktiolukordades 
naiste vastu. Sellistes olukordades on 
poliitilisteks prioriteetideks asjaomaste 
rahvusvaheliste õigusaktide järgimise 
edendamine, käegakatsutava abi ja 
tegutsemiseks vajalike vahendite andmine 
kohalikule kodanikuühiskonnale ning tema 
äärmiselt rasketes tingimustes toimuvale 
tööle kaasa aitamine. Konfliktiolukordades 
edendab liit, kooskõlas asjakohaste liidu 
suunistega, rahvusvahelisest 
humanitaarõigusest tulenevate õiguslike 
kohustuste täitmist kõigi sõdivate poolte 
poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) meeste ja naiste võrdse osalemise 
edendamisel ühiskondlikus, majanduslikus 
ja poliitilises elus ning naiste võrdsete 
võimaluste, võrdse osalemise ja poliitilise 
esindatuse toetamisel;

vi) meeste ja naiste võrdse osalemise 
edendamisel ühiskondlikus, majanduslikus 
ja poliitilises elus ning naiste võrdsete 
võimaluste, võrdse osalemise ja poliitilise 
esindatuse toetamisel, julgustades neid 
valimistel kandideerima ning kasutama 
oma hääleõigust;
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) võitlusega rassismi ja ksenofoobia ning 
mistahes põhjusel diskrimineerimise vastu, 
sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
tõttu;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) naiste õigustega, nagu välja kuulutatud 
ÜRO konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja selle 
fakultatiivprotokollides, sealhulgas naiste 
suguelundite moonutamise, sunnitud 
abielude, nn auroimade, naistega 
kaubitsemise ja mis tahes muu 
naistevastase vägivallaga võitlemise 
meetmed;

vi) naiste õigustega, nagu välja kuulutatud 
ÜRO konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja selle 
fakultatiivsetes protokollides, sealhulgas 
naiste suguelundite moonutamise, sunnitud 
abielude, nn auroimade, naistega 
kaubitsemise, seksuaalse vägivalla 
(sealhulgas nn parandav vägistamine) ja 
koduvägivalla ja mis tahes muu 
naistevastase vägivallaga võitlemise 
meetmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) laste õigustega, nagu välja kuulutatud 
lapse õiguste konventsioonis ja selle 
fakultatiivprotokollides, sealhulgas võitlus 
lapstööjõu kasutamise, lastega 
kaubitsemise ja laste prostitutsiooni ning 
lapssõdurite värbamise ja kasutamise 
vastu;

vii) laste õigustega, nagu välja kuulutatud 
lapse õiguste konventsioonis ja selle 
fakultatiivsetes protokollides, sealhulgas 
võitlus lapstööjõu kasutamise, lastega 
kaubitsemise ja laste prostitutsiooni, 
tüdrukute seksuaalsuse rõhutamise, 
lapssõdurite värbamise ja kasutamise 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide korraldamisega;

i) valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide korraldamisega, kus 
delegatsioonidesse kuulub võrdsel arvul 
mehi ja naisi.

Or. en


