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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 reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, kadangi demokratijos ir 
žmogaus teisių tikslai turi būti vis labiau 
įtraukiami į visas išorės pagalbos 
finansavimo priemones, pagal šį 
reglamentą Sąjungos pagalba dėl savo 
pasaulinio pobūdžio ir veikimo 
neatsižvelgiant į trečiųjų šalių vyriausybių 
ir kitų valdžios institucijų sutikimą atliks 
dar ir konkrečią papildomą funkciją. Tai 
suteiks galimybę bendradarbiauti su 
pilietine visuomene opiais žmogaus teisių 
ir demokratijos klausimais ir sudarys 
sąlygas lanksčiai reaguoti į kintančias 
aplinkybes. Ši priemonė taip pat turėtų 
suteikti Sąjungai galimybę numatyti ir 
remti konkrečius tarptautinius tikslus ir 
priemones, kurie nėra susiję geografiškai ar 
su krizėmis ir kuriems gali reikėti taikyti 
tarptautinį požiūrį arba kurie gali apimti 
veiksmus ir Sąjungoje, ir įvairiose 
trečiosiose šalyse. Be to, priemonė sudarys 
būtiną pagrindą veiksmams, kaip antai 
paramai nepriklausomoms Europos 
Sąjungos rinkimų stebėjimo misijoms, 
kuriems reikalinga darni politika, vienoda 
valdymo sistema ir bendri veiklos 
standartai;

(13) be to, kadangi demokratijos ir 
žmogaus teisių bei lyčių lygybės tikslai turi 
būti vis labiau įtraukiami į visas išorės 
pagalbos finansavimo priemones, pagal šį 
reglamentą Sąjungos pagalba dėl savo 
pasaulinio pobūdžio ir veikimo 
neatsižvelgiant į trečiųjų šalių vyriausybių 
ir kitų valdžios institucijų sutikimą atliks 
dar ir konkrečią papildomą funkciją. Tai 
suteiks galimybę bendradarbiauti su 
pilietine visuomene opiais žmogaus teisių 
ir demokratijos klausimais ir sudarys 
sąlygas lanksčiai reaguoti į kintančias 
aplinkybes. Ši priemonė taip pat turėtų 
suteikti Sąjungai galimybę numatyti ir 
remti konkrečius tarptautinius tikslus ir 
priemones, kurie nėra susiję geografiškai ar 
su krizėmis ir kuriems gali reikėti taikyti 
tarptautinį požiūrį arba kurie gali apimti 
veiksmus ir Sąjungoje, ir įvairiose 
trečiosiose šalyse. Be to, priemonė sudarys 
būtiną pagrindą veiksmams, kaip antai 
paramai nepriklausomoms Europos 
Sąjungos rinkimų stebėjimo misijoms, 
kuriems reikalinga darni politika, vienoda 
valdymo sistema ir bendri veiklos 
standartai;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sąjunga ypatingą dėmesį skirs 
tokioms šalims ir tokiems skubos atvejams, 
kai žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms gresia didžiausia rizika ir kuriose 
šios teisės ir laisvės negerbiamos ypač 
akivaizdžiai ir sistemingai. Tokiais atvejais 
politinis prioritetas bus teikiamas 
atitinkamų tarptautinių teisės aktų 
laikymosi rėmimui, apčiuopiamos paramos 
bei veiklos priemonių teikimui vietos 
pilietinei visuomenei ir pagalbai jos darbui, 
atliekamam labai sudėtingomis 
aplinkybėmis. Konfliktinėse situacijose 
Sąjunga pagal atitinkamas Sąjungos gaires 
skatins visas kariaujančias šalis laikytis 
teisinių įsipareigojimų pagal tarptautinę 
humanitarinę teisę;

(14) Sąjunga ypatingą dėmesį skirs 
tokioms šalims ir tokiems skubos atvejams, 
kai žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms gresia didžiausia rizika ir kuriose 
šios teisės ir laisvės negerbiamos ypač 
akivaizdžiai ir sistemingai. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas prieš 
moteris vykdomam smurtui konfliktinėse 
situacijose. Tokiais atvejais politinis 
prioritetas bus teikiamas atitinkamų
tarptautinių teisės aktų laikymosi rėmimui, 
apčiuopiamos paramos bei veiklos 
priemonių teikimui vietos pilietinei 
visuomenei ir pagalbai jos darbui, 
atliekamam labai sudėtingomis 
aplinkybėmis. Konfliktinėse situacijose 
Sąjunga pagal atitinkamas Sąjungos gaires 
skatins visas kariaujančias šalis laikytis 
teisinių įsipareigojimų pagal tarptautinę 
humanitarinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) skatinant vyrų ir moterų dalyvavimą 
lygiomis teisėmis visuomeniniame, 
ekonominiame ir politiniame gyvenime, 
taip pat remiant lygias moterų galimybes, 
jų dalyvavimą ir politinį atstovavimą;

vi) skatinant vyrų ir moterų dalyvavimą 
lygiomis teisėmis visuomeniniame, 
ekonominiame ir politiniame gyvenime, 
taip pat remiant lygias moterų galimybes, 
jų dalyvavimą ir politinį atstovavimą
skatinant jas būti kandidatėmis 
rinkimuose ir naudotis savo balsavimo 
teisėmis;
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Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kovai su rasizmu ir ksenofobija, taip pat 
įvairių rūšių diskriminacija, įskaitant 
diskriminaciją dėl lyties, rasės, odos 
spalvos, etninės ar socialinės kilmės, 
genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar 
tikėjimo, politinės ar bet kokios kitos
nuomonės, priklausymo tautinei mažumai, 
nuosavybės, kilmės, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos;

iii) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) moterų teisėms, kaip skelbiama 
Konvencijoje dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims ir 
šios konvencijos neprivalomuose
protokoluose, įskaitant kovos su moterų 
lyties organų žalojimu, priverstinėmis 
santuokomis, nusikaltimais dėl garbės, 
prekyba moterimis ir kitų rūšių smurtu 
prieš moteris priemones;

vi) moterų teisėms, kaip skelbiama 
Konvencijoje dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims ir 
šios konvencijos neprivalomuose 
protokoluose, įskaitant kovos su moterų 
lyties organų žalojimu, priverstinėmis 
santuokomis, nusikaltimais dėl garbės, 
prekyba moterimis, seksualiniu smurtu, 
įskaitant vadinamąjį korekcinį 
išprievartavimą, smurtu šeimoje ir kitų 
rūšių smurtu prieš moteris priemones;

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) vaikų teisėms, kaip skelbiama Vaiko 
teisių konvencijoje ir jos neprivalomuose 
protokoluose, įskaitant kovą su vaikų 
darbu, prekyba vaikais ir vaikų prostitucija, 
taip pat vaikų ėmimu į kariuomenę ir vaikų 
kareivių naudojimu;

vii) vaikų teisėms, kaip skelbiama Vaiko 
teisių konvencijoje ir jos neprivalomuose 
protokoluose, įskaitant kovą su vaikų 
darbu, prekyba vaikais ir vaikų prostitucija,
mergaičių seksualizavimu, taip pat vaikų 
ėmimu į kariuomenę ir vaikų kareivių 
naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vykdant Sąjungos rinkimų stebėjimo 
misijas;

i) vykdant Sąjungos rinkimų stebėjimo 
misijas, sudarytas iš vienodo skaičiaus 
moterų ir vyrų;

Or. en


