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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt, tā kā demokrātijas un 
cilvēktiesību jomas mērķi arvien vairāk ir 
jāintegrē visos ārējās palīdzības finanšu 
instrumentos, Savienības palīdzībai 
saskaņā ar šo regulu būs īpaša papildinoša 
loma, ņemot vērā tās vispārīgo raksturu un 
neatkarību no trešo valstu valdību un citu 
valsts sektora iestāžu piekrišanas. Tas 
nodrošinās iespēju sadarboties ar 
pilsonisko sabiedrību cilvēktiesību un 
demokrātijas delikāto jautājumu risināšanā, 
nodrošinot elastīgumu, lai pielāgotos 
apstākļu maiņai. Tam būtu arī jānodrošina 
Savienības spēja skaidrot un atbalstīt 
konkrētus mērķus un pasākumus 
starptautiskā līmenī, kas nav ne ģeogrāfiski 
saistīti, ne orientēti uz krīzes situācijām un 
kam var būt nepieciešama starpvalstu 
pieeja vai kas var ietvert darbības gan 
Savienībā, gan vairākās trešās valstīs. 
Turklāt tas nodrošinās nepieciešamo 
pamatu tādām darbībām kā atbalsts 
neatkarīgām Eiropas Savienības vēlēšanu 
novērošanas misijām, kam nepieciešama 
politikas saskaņošana, vienota pārvaldības 
sistēma un kopēji darbības standarti.

(13) Turklāt, tā kā demokrātijas,
cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības 
jomas mērķi arvien vairāk ir jāintegrē visos 
ārējās palīdzības finanšu instrumentos, 
Savienības palīdzībai saskaņā ar šo regulu 
būs īpaša papildinoša loma, ņemot vērā tās 
vispārīgo raksturu un neatkarību no trešo 
valstu valdību un citu valsts sektora iestāžu 
piekrišanas. Tas nodrošinās iespēju 
sadarboties ar pilsonisko sabiedrību 
cilvēktiesību un demokrātijas delikāto 
jautājumu risināšanā, nodrošinot 
elastīgumu, lai pielāgotos apstākļu maiņai. 
Tam būtu arī jānodrošina Savienības spēja 
skaidrot un atbalstīt konkrētus mērķus un 
pasākumus starptautiskā līmenī, kas nav ne 
ģeogrāfiski saistīti, ne orientēti uz krīzes 
situācijām un kam var būt nepieciešama 
starpvalstu pieeja vai kas var ietvert 
darbības gan Savienībā, gan vairākās trešās 
valstīs. Turklāt tas nodrošinās 
nepieciešamo pamatu tādām darbībām kā 
atbalsts neatkarīgām Eiropas Savienības 
vēlēšanu novērošanas misijām, kam 
nepieciešama politikas saskaņošana, 
vienota pārvaldības sistēma un kopēji 
darbības standarti.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Savienība pievērsīs īpašu uzmanību
valstīm un steidzami risināmām situācijām, 
kurās cilvēktiesības un pamatbrīvības ir 
apdraudētas visvairāk un kurās šo tiesību 
un brīvību neievērošana ir īpaši izteikta un 
sistemātiska. Šādās situācijās politikas 
prioritātes būs veicināt attiecīgo 
starptautisko tiesību ievērošanu, nodrošināt 
materiālu atbalstu un rīcības līdzekļus 
vietējai pilsoniskajai sabiedrībai un sniegt 
ieguldījumu tās darbā, kas tiek veikts ļoti 
sarežģītos apstākļos. Konfliktsituācijās 
Savienība veicinās to, lai visas strīdā 
iesaistītās puses ievērotu savas likumīgās 
saistības, ko nosaka starptautiskās 
humanitārās tiesības, saskaņā ar 
attiecīgajām Savienības pamatnostādnēm.

(14) Savienība pievērsīs īpašu uzmanību 
valstīm un steidzami risināmām situācijām, 
kurās cilvēktiesības un pamatbrīvības ir 
apdraudētas visvairāk un kurās šo tiesību 
un brīvību neievērošana ir īpaši izteikta un 
sistemātiska. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš pret sievietēm vērstai 
vardarbībai konfliktu situācijās. Šādās 
situācijās politikas prioritātes būs veicināt 
attiecīgo starptautisko tiesību ievērošanu, 
nodrošināt materiālu atbalstu un rīcības 
līdzekļus vietējai pilsoniskajai sabiedrībai 
un sniegt ieguldījumu tās darbā, kas tiek 
veikts ļoti sarežģītos apstākļos. 
Konfliktsituācijās Savienība veicinās to, lai 
visas strīdā iesaistītās puses ievērotu savas 
likumīgās saistības, ko nosaka 
starptautiskās humanitārās tiesības, saskaņā 
ar attiecīgajām Savienības 
pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) pasākumi, lai veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdzvērtīgu dalību sociālajā, 
ekonomiskajā un politiskajā dzīvē un 
atbalstītu sieviešu iespēju, līdzdalības un 
politiskās pārstāvības vienlīdzību;

vi) pasākumi, lai veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdzvērtīgu dalību sociālajā, 
ekonomiskajā un politiskajā dzīvē un 
atbalstītu sieviešu iespēju, līdzdalības un 
politiskās pārstāvības vienlīdzību, mudinot 
viņas izvirzīt savu kandidatūru vēlēšanās 
un izmantot balsstiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) cīņa pret rasismu un ksenofobiju un 
jebkura veida diskrimināciju, tostarp 
dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai 
sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, 
valodas, ticības vai pārliecības, politisko 
vai jebkuru citu uzskatu, piederības 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vi daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) sieviešu tiesības, kas atzītas Konvencijā 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu un tās fakultatīvajos protokolos, 
tostarp pasākumi, lai cīnītos pret sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu 
laulībām, goda aizstāvēšanas 
noziegumiem, cilvēku tirdzniecību un pret 
sievietēm vērstu cita veida vardarbību;

vi) sieviešu tiesības, kā tās noteiktas 
Konvencijā par sieviešu visa veida 
diskriminācijas likvidāciju un tās 
fakultatīvajos protokolos, tostarp arī 
pasākumus, lai cīnītos pret sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu 
laulībām, goda aizstāvēšanas 
noziegumiem, cilvēku tirdzniecību, 
seksuālo vardarbību, tostarp izvarošanu 
kā soda veidu, kā arī vardarbību ģimenē
un cita veida pret sievietēm vērstu 
vardarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) bērna tiesības, kas atzītas Konvencijā 
par bērna tiesībām un tās fakultatīvajos 
protokolos, tostarp cīņa pret bērnu darbu, 
bērnu tirdzniecību un bērnu prostitūciju, kā 
arī pret bērnu-kareivju vervēšanu un 
izmantošanu;

vii) bērna tiesības, kas atzītas Konvencijā 
par bērna tiesībām un tās fakultatīvajos 
protokolos, tostarp cīņa pret bērnu darbu, 
bērnu tirdzniecību un bērnu prostitūciju, 
meiteņu seksualizāciju, kā arī pret bērnu-
kareivju vervēšanu un izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) izvēršot Savienības vēlēšanu 
novērošanas misijas;

i) izvēršot Savienības vēlēšanu 
novērošanas misijas, kurās vienādā skaitā 
pārstāvētas sievietes un vīrieši;

Or. en


