
AM\1203806LV.docx PE650.566v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Ārlietu komiteja

2019/2167(INI)

11.5.2020

GROZĪJUMI Nr.
1 - 151
Atzinuma projekts
Hannah Neumann
(PE648.587v01-00)

Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā un drošības politika
(2019/2167(INI))



PE650.566v01-00 2/79 AM\1203806LV.docx

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1203806LV.docx 3/79 PE650.566v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā iekļaujoši miera procesi ir 
ilgtspējīgāki un piedāvā vairāk iespēju 
rast risinājumus un gūt labāku atbalstu 
un ir jāpalielina sieviešu iesaistīšanās 
miera procesos un miera veidošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā ES būtu jāveicina tādas 
pasaules izveide, kurā visi cilvēki 
neatkarīgi no dzimuma, vecuma, 
seksuālās orientācijas un 
dzimumidentitātes vai dzimuma 
izpausmes, rases un spējām var dzīvot 
mierīgi un kurā viņiem ir vienlīdzīgas 
tiesības un vienādas iespējas īstenot savu 
potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā fiziska, psiholoģiska un 
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seksuāla vardarbība, nabadzība, bruņoti 
konflikti un ārkārtas situācijas klimata 
jomā ietekme īpaši skar sievietes un 
meitenes; tā kā pasaulē pieaug 
autoritārisms un palielinās 
fundamentālistu grupējumu skaits un tā 
kā abas šīs tendences ir nepārprotami 
saistītas ar negatīvu reakciju pret sieviešu 
un LGBTIKI tiesībām; tā kā jebkāda 
izpratne par drošību, kurā galvenā 
uzmanība veltīta valstīm, nevis cilvēkiem, 
ir nepilnīga un nenesīs mieru;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac. tā kā dzimumu analīze un 
dzimumu perspektīva veido pamatu 
efektīvai un ilgtspējīgai konfliktu 
novēršanai, stabilizācijai, miera 
veidošanai, pēckonflikta atjaunošanai, 
pārvaldībai un iestāžu veidošanai; tā kā 
dominējošais vēstījums par sievietēm un 
meitenēm ir viens no viktimizācijas 
veidiem, kas liedz sievietēm un meitenēm 
darboties kā pārmaiņu veicinātājām; tā kā 
arvien vairāk pierādījumu liecina par to, 
ka sieviešu un meiteņu līdzdalībai miera 
procesos ir būtiska nozīme tā noturības 
un panākumu noteikšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
Ad apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Ad. tā kā seksuāla un ar dzimumu 
saistīta vardarbība pret sievietēm un 
meitenēm, tostarp kaitīga prakse, 
piemēram, bērnu laulības un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošana, nepietiekama 
piekļuve pamatnozarēm un sociālajiem 
pakalpojumiem, piemēram, veselības 
aprūpei, izglītībai, tīram ūdenim, 
sanitārijai un uzturam, ierobežota 
piekļuve seksuālās un reproduktīvās 
veselības un tiesību pakalpojumiem, 
nevienlīdzīga līdzdalība valsts un 
privātajās iestādēs, kā arī politisko 
lēmumu pieņemšanā un miera procesos ir 
faktori, kas veicina diskrimināciju un 
marginalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
Ae apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ae. tā kā meitenes dzimuma un 
vecuma dēļ ir nesamērīgi nelabvēlīgā 
situācijā; tā kā sevišķi neaizsargātas ir 
bēgles un migrantes; tā kā, lai meitenes 
varētu pilnībā izmantot cilvēktiesības, ir 
sevišķi svarīgi aizsargāt meitenes no 
vardarbības un diskriminācijas un 
nodrošināt piekļuvi izglītībai, informācijai 
un veselības aprūpes pakalpojumiem, 
tostarp seksuālajai un reproduktīvajai 
veselībai un ar to saistītajām tiesībām 
(SRHR);

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
Af apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Af. tā kā dzimumu līdztiesības 
stratēģijā 2020.–2024. gadam ir izvirzīts 
mērķis līdz 2024. gada beigām panākt 
dzimumu līdzsvaru 50 % apmērā visos 
Komisijas vadības līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka sieviešu un vīriešu 
līdztiesības princips ir viena no ES 
pamatvērtībām un tāpēc dzimumu 
līdztiesības aspekts jāintegrē visās ES 
darbībās un politikā; uzsver, ka ES būtu 
jāveicina tādas pasaules izveide, kurā visi 
cilvēki neatkarīgi no dzimuma, seksuālās 
orientācijas, rases un spējām var dzīvot 
mierīgi un kurā viņiem ir vienlīdzīgas 
tiesības un vienādas iespējas īstenot savu 
potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

-1.a atzinīgi vērtē to, ka tādas valstis kā 
Zviedrija, Francija, Kanāda un Meksika 
nesen ir pieņēmušas un īstenojušas 
sistēmas, lai virzītos uz feministisku 
ārpolitiku, ka Dānijā, Šveicē un Norvēģijā 
ir spēcīga uz dzimumu līdztiesību vērsta 
ārpolitika un ka Spānija, Luksemburga, 
Kipra un Vācija ir paziņojušas par savu 
nodomu dzimumu līdztiesību padarīt par 
savas ārpolitikas prioritāti; turklāt atzinīgi 
vērtē to, ka jaunā ES Komisija dzimumu 
līdztiesību ir noteikusi par vienu no savām 
galvenajām prioritātēm visās politikas 
jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 11
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
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līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā, tostarp tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības politikā; uzsver, ka 
uz dzimumu balstītas ES politikas pamatā 
vajadzētu būt šādiem principiem: 
cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums, 
atbruņošanās un ieroču neizplatīšana, 
starptautiskā sadarbība attīstības un 
klimata politikas jomā; aicina 
feministisko pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju piedalīties ES ārpolitikas 
izstrādē un īstenošanā; turklāt apstiprina, 
ka tāda ārpolitika un drošības politika, 
kas nepārstāv sieviešu, meiteņu un 
LGBTIK+ tiesības un nenovērš pašreizējo 
netaisnību, vēl vairāk pastiprina 
nelīdzsvarotību; uzskata – lai izbeigtu šo 
netaisnību, ir jāatzīst nevienlīdzīgais varas 
līdzsvars starp dzimumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu un krustenisko 
perspektīvu ES ārpolitikā un drošības 
politikā un noteikt dzimumu līdztiesību 
par nepārprotamo mērķi, kas jāsasniedz 
ES ārējā darbībā; prasa politikas 
veidošanas centrā izvirzīt to sieviešu un 
meiteņu pieredzi, kuras saskaras ar 
daudzveidīgām un intersekcionālām 
diskriminācijas un marginalizācijas 
formām, kuru pamatā ir viņu vecums, 
dzimums, etniskā piederība, reliģija, 
sociālekonomiskais un juridiskais statuss, 
spējas, seksuālā orientācija un 
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dzimumidentitāte, un pamatoties uz viņu 
unikālo un daudzveidīgo pieredzi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt ES 
ārpolitikā un drošības politikā dzimumu 
līdztiesības aspektu, pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm un meiteņu un 
sieviešu pārstāvību un vidējā un augstākā 
līmeņa vadītāju darba aprakstos iekļaut 
prasību par dzimumu līdztiesību veicinošu 
vadību; aicina ES rādīt piemēru un 
padarīt redzamāku ES apņemšanos 
veicināt dzimumu līdztiesību visās 
politikas jomās, jo īpaši starptautiskā 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā, tostarp daudzpusējos 
forumos un visos politiskajos un 
stratēģiskajos dialogos, cilvēktiesību 
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dialogos, politikas formulēšanā un 
plānošanā, valsts līmeņa cilvēktiesību 
stratēģijās, publiskos paziņojumos, 
globālos ziņojumos par cilvēktiesībām, kā 
arī uzraudzības, novērtēšanas un 
ziņošanas procesos;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Katalin Cseh, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā; atgādina, ka viens no 
galvenajiem ES ārpolitikas un drošības 
politikas stratēģiskajiem mērķiem ir 
veicināt mieru un attīstību; uzsver, ka jo 
sabiedrības ir līdzsvarotākas dzimumu 
līdztiesības ziņā, jo tās ir noturīgākas, 
veselīgākas un pārtikušākas, tāpēc 
drošākas un piemērotākas miera 
veidošanas un uzturēšanas centieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Željana Zovko

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis turpināt stiprināt atbalstu 
dzimumu līdztiesībai un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanai ES 
ārpolitikā un drošības politikā, atbalstīt 
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visu sieviešu iespējas pilnībā izmantot 
cilvēktiesības un stiprināt viņu iespējas 
visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

1. aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis sistemātiski integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu ES ārpolitikā un 
drošības politikā; aicina EĀDD un 
Eiropas Komisiju īstenot dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta 
plānošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina EĀDD, Komisiju un ES 
dalībvalstis veicināt krustenisko dzimumu 
līdztiesību kā ES ārējās darbības vadošo 
principu, ietverot šādus mērķus: sieviešu 
cilvēktiesību ievērošana un pilnīga 
izmantošana, brīvība no psiholoģiskas, 
fiziskas un seksuālas vardarbības, sieviešu 
līdzdalība konfliktu novēršanā, 
starpniecībā, konfliktu atrisināšanā un 
miera veidošanā, sieviešu politiskā 
līdzdalība un ietekme visās sabiedrības 
jomās, sieviešu līdzdalība lēmumu 



PE650.566v01-00 12/79 AM\1203806LV.docx

LV

pieņemšanas procesos, sarunās un 
vadībā, ekonomiskās tiesības, autonomija 
un iespēju nodrošināšana, kā arī seksuālā 
un reproduktīvā veselība un tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Paulo Rangel

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka dzimumu līdztiesība 
un cilvēktiesības ir Eiropas Savienības 
pamatvērtības un līdz ar to tās ietver 
principus, kas attiecas uz visām tās 
politikas jomām, jo īpaši kopējo ārpolitiku 
un drošības politiku; šajā sakarā 
dzimumu līdztiesība būtu jāintegrē visās 
ES ārējās darbībās, jo īpaši saistībā ar 
sadarbību ar trešām valstīm un citām 
reģionālām un starptautiskām 
organizācijām, sākot no konfliktu 
novēršanas un risināšanas un humānās 
palīdzības līdz attīstībai;

Or. pt

Grozījums Nr. 20
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a iesaka GAP III papildināt ar 
skaidriem, izmērāmiem un laikā 
ierobežotiem gūto panākumu rādītājiem, 
tostarp ar dažādu dalībnieku atbildības 
noteikšanu, un ar skaidriem mērķiem 
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katrā partnervalstī, kuri tiktu izstrādāti 
kopā ar attiecīgo partnervalsti un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
(PSO);

Or. en

Grozījums Nr. 21
Željana Zovko

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ir palielinājusies 
sieviešu vadošā loma ārpolitikā un 
drošības politikā un ka ir vajadzīga 
jēgpilna līdzdalība, kā arī dzimumu 
līdztiesības aspektu integrācija ES 
politikā, kas saistīta ar drošību, konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu un ilgtermiņa 
miera veidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nepieciešamību īstenot 
EĀDD Dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgu iespēju stratēģiju 2018.–
2023. gadam;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Željana Zovko

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka, lai īstenotu integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai, ir vajadzīgi 
ne vien augsta līmeņa politiski 
paziņojumi, bet arī ES un dalībvalstu 
vadītāju politiskā apņemšanās, mērķu 
prioritātes noteikšana un sasniegtā 
progresa uzraudzība;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Paulo Rangel

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver dzimumu līdztiesības 
veicināšanas nozīmi ES kaimiņattiecību 
un paplašināšanās politikas darbības 
jomā, jo īpaši saistībā ar pievienošanās 
sarunām;

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
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labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību; prasa nodrošināt labāku 
dzimumu līdzsvaru attiecībā uz ES ārējo 
pārstāvību, jo īpaši prasa ņemt vērā 
dzimumu līdztiesību, ieceļot nākamos ES 
delegāciju vadītājus un ES īpašos 
pārstāvjus;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju un nodrošināt politisku un 
operatīvu apņemšanos īstenot efektīvu un 
transformējošu dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu; šajā sakarā prasa 
nodrošināt obligātu apmācību par 
dzimumu līdztiesību visiem EĀDD vidējā 
un augstākā līmeņa vadītājiem un KDAP 
misiju un operāciju 
vadītājiem/komandieriem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Željana Zovko
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

2. atzinīgi vērtē to, ka dzimumu 
līdztiesība ir īpaši iekļauta ES politiskajās 
nostājās un dialogos ar partnervalstīm; 
aicina PV/AP panākt būtisku un labi 
saskatāmu progresu dzimumu līdztiesības 
jomā attiecībā uz vadību un pārvaldību, 
personāla politiku, apmācību, finanšu 
resursiem un organizatorisko hierarhiju; 
šajā sakarībā aicina PV/AP palielināt 
sieviešu īpatsvaru ES iekšējos lēmumu 
pieņemšanas mehānismos un vadošos 
amatos;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību; uzsver, ka ES diplomātisko 
dienestu darbinieku apmācībā ir jāiekļauj 
ar dzimumu saistīti aspekti;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku un 
pieņemšanu darbā, apmācību, finanšu 
resursiem un organizatorisko hierarhiju; 
šajā sakarībā aicina ieviest obligātu un 
atkārtotu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, 
organizatorisko struktūru, apmācību, 
finanšu resursiem un darba samaksas 
atšķirību, kā arī darba un privātās dzīves 
līdzsvaru; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu līdztiesību 
un dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības jomā attiecībā uz 
vadību un pārvaldību, personāla politiku, 
apmācību, finanšu resursiem un 
organizatorisko hierarhiju; šajā sakarībā 
aicina ieviest obligātu apmācību par vīriešu 
un sieviešu dzimumu līdztiesību;

Or. it

Grozījums Nr. 33
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 

2. aicina PV/AP panākt būtisku un 
labi saskatāmu progresu dzimumu 
līdztiesības jomā attiecībā uz vadību un 
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pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesību;

pārvaldību, personāla politiku, apmācību, 
finanšu resursiem un organizatorisko 
hierarhiju; šajā sakarībā aicina ieviest 
obligātu apmācību par dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina nākamajā DFS piemērot 
ikgadējās budžeta procedūras, tostarp 
ārējo finansējumu, izmantojot 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentu 
(NDICI) un Pirmspievienošanās 
instrumentu (IPA) III, lai integrētu 
dzimumu līdztiesības perspektīvu; aicina 
NDICI un IPA III regulās paredzēt 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu 
budžeta plānošanā un noteikt obligātas 
prasības attiecībā uz dzimumu ietekmes 
novērtējumiem kā daļu no vispārējiem 
ex ante nosacījumiem, lai sniegtu 
informāciju plānošanai saskaņā ar 
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 
(EIGE) norādījumiem, ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānu un ESAO 
Attīstības palīdzības komitejas kritēriju 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu par ievērojamo 
dzimumu atšķirību EĀDD, kur sievietes 
ieņem 31,3 % no vidējā līmeņa vadītāju 
amatiem un 26 % no augstākā līmeņa 
vadītāju amatiem; atzinīgi vērtē PV/AP 
apņemšanos līdz sava pilnvaru termiņa 
beigām panākt, ka 40 % vadošo amatu 
ieņem sievietes; tomēr pauž nožēlu par to, 
ka nesenās viņa veiktās iecelšanas amatā 
rezultāts ir tāds, ka visi ģenerālsekretāra 
vietnieki ir vīrieši;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju organizēt dažādu 
ES finansētu programmu ex-ante un ex-
post ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējumus, ietverot dažādus 
nosacījumus, tostarp budžeta atbalstu, un 
ziņot par to Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

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

2.b atzinīgi vērtē EĀDD dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju 
stratēģiju 2018.–2023. gadam, taču pauž 
nožēlu par konkrētu un izmērāmu mērķu 
trūkumu; prasa atjaunināt šo stratēģiju, 
lai tajā iekļautu konkrētus un saistošus 
mērķus attiecībā uz sieviešu pārstāvību 
vadošos amatos; tāpat pauž nožēlu par to, 
ka ES institūcijās trūkst daudzveidības 
mērķu un vispārējas daudzveidības, it 
īpaši rases, spēju un etniskās izcelsmes 
ziņā; uzsver, ka ir nepieciešamas tādas 
dzimumu līdztiesības principam 
atbilstošas darbā pieņemšanas 
procedūras, tostarp Eiropas Personāla 
atlases biroja darbā pieņemšanas 
procedūras, kas nepastiprina dzimumu 
nevienlīdzību iestādēs vēl vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Eiropas Komisiju un ES 
dalībvalstis iestāties par sieviešu tiesību 
organizāciju, kā arī sieviešu vadītu 
organizāciju un sieviešu cilvēktiesību 
aizstāvju iekļaušanu humānās palīdzības 
koordinācijas un lēmumu pieņemšanas 
struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jytte Guteland, Evin Incir



PE650.566v01-00 22/79 AM\1203806LV.docx

LV

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju, EĀDD un ES 
delegācijas atzīt meitenes un jaunas 
sievietes par pārmaiņu virzītājām un 
atbalstīt viņu drošu, jēgpilnu un 
iekļaujošu līdzdalību pilsoniskajā un 
sabiedriskajā dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d atgādina, ka lielāka sieviešu 
iekļautība darba tirgū, labāks atbalsts 
sieviešu uzņēmējdarbībai, vīriešu un 
sieviešu iespēju un darba samaksas 
vienlīdzības sargāšana un darba un 
privātās dzīves līdzsvara sekmēšana ir 
svarīgi faktori ilgtermiņa ilgtspējīgas un 
iekļaujošas ekonomikas izaugsmes 
panākšanā, cīņā pret nevienlīdzību un 
sieviešu ekonomiskās neatkarības 
sekmēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e aicina Tirdzniecības 
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ģenerāldirektorātu iekļaut meiteņu un 
sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību 
kā ekonomikas izaugsmes virzītājspēkus 
visos ES tirdzniecības nolīgumos un 
ievērot SDO pamatkonvencijas par 
dzimumu līdztiesību un darba tiesībām, 
tostarp par piespiedu darbu un bērnu 
darbu; atgādina, ka ir jāuzrauga ES 
tirdzniecības politikas ietekme uz sieviešu 
politisko un ekonomisko iespēju 
palielināšanu un dzimumu līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
2.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.f aicina rīkoties stingrāk attiecībā uz 
SRHR kā priekšnosacījumu dzimumu 
līdztiesībai un iespēju nodrošināšanai 
sievietēm un meitenēm, kā arī prasa 
izstrādāt atbilstīgus instrumentus, lai 
novērtētu progresu attiecībā uz vispārējas 
piekļuves SRHR nodrošināšanu, par ko 
panākta vienošanās saskaņā ar ES 
apņemšanos īstenot Starptautiskās 
konferences par iedzīvotājiem un attīstību 
(ICPD) rīcības programmu un Pekinas 
Rīcības platformu, kā arī to pārskatīšanas 
konferenču noslēguma dokumentus, kā 
noteikts IAM 5.6. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Jytte Guteland, Evin Incir

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

2.g uzsver, ka dzimumu līdztiesības 
panākšana nav iespējama, ja dzimumu 
līdztiesības veicināšanas procesā netiek 
iesaistīti vīrieši un zēni, vīrieši un zēni ir 
jāaicina piedalīties un aktīvi sekmēt 
veselīgāku dzimumu normu veicināšanu; 
jo īpaši atgādina par vīriešu un zēnu lomu 
un atbildību seksuālās un ar dzimumu 
saistītās vardarbības apkarošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
2.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.h uzsver, ka jaunajā ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānā būtu skaidri 
jāiekļauj sieviešu tiesību aizsardzība, 
līdzdalība un veicināšana visos 
kontekstos, neatkarīgi no IKP un ietverot 
nestabilu valstu un konfliktu kontekstu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
2.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.i atzinīgi vērtē jauno ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānu; uzsver, ka tam 
būtu jāaptver meiteņu, tostarp īpaši 
neaizsargātu grupu, piemēram, bēgļu un 
migrantu meiteņu, aizsardzība, līdzdalība 



AM\1203806LV.docx 25/79 PE650.566v01-00

LV

un attīstība un jānodrošina meiteņu 
aizsardzība pret vardarbību un 
diskrimināciju, kā arī viņu piekļuve 
izglītībai, informācijai un veselības 
aprūpes pakalpojumiem, tostarp SRHR;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos un lai viņiem būtu pienākums 
par to ziņot; turklāt aicina PV/AP 
nodrošināt, ka ES delegācijās ir viens 
pilna laika kontaktpunkts dzimumu 
līdztiesības jautājumos;

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji to darbā ārvalstīs 
nodrošina vienlīdzīgas tiesības un 
nosacījumus vīriešiem un sievietēm;

Or. it

Grozījums Nr. 47
Željana Zovko

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos un lai viņiem būtu pienākums par 
to ziņot; turklāt aicina PV/AP nodrošināt, 
ka ES delegācijās ir viens pilna laika 
kontaktpunkts dzimumu līdztiesības 

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta delegācijas darbā un lai 
viņiem būtu pienākums par to ziņot; turklāt 
aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegācijās ir viens kontaktpunkts 
dzimumu līdztiesības jautājumos; norāda, 
ka jo īpaši pieaug dzimumaspekta analīzes 
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jautājumos; izmantošana ES ārējo darbību 
formulēšanā un gandrīz visas ES 
delegācijas ir veikušas detalizētu 
dzimumaspekta analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos un lai viņiem būtu pienākums par 
to ziņot; turklāt aicina PV/AP nodrošināt, 
ka ES delegācijās ir viens pilna laika 
kontaktpunkts dzimumu līdztiesības 
jautājumos;

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos un lai viņiem būtu pienākums par 
to ziņot; turklāt aicina PV/AP nodrošināt, 
ka ES delegācijās ir viens pilna laika 
kontaktpunkts dzimumu līdztiesības 
jautājumos; pauž nožēlu par to, ka PV/AP 
iecelto jauno ģenerālsekretāra vietnieku 
vidū nav sieviešu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos un lai viņiem būtu pienākums par 

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos un lai dzimumu līdztiesības 
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to ziņot; turklāt aicina PV/AP nodrošināt, 
ka ES delegācijās ir viens pilna laika 
kontaktpunkts dzimumu līdztiesības 
jautājumos;

jautājumi tiktu risināti politiskos dialogos 
ar valdības struktūrām, kā arī lai viņiem 
būtu pienākums par to ziņot; turklāt aicina 
PV/AP nodrošināt, ka ES delegācijās ir 
viens pilna laika padomdevējs dzimumu 
līdztiesības jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Katalin Cseh, Urmas Paet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos un lai viņiem būtu pienākums par 
to ziņot; turklāt aicina PV/AP nodrošināt, 
ka ES delegācijās ir viens pilna laika 
kontaktpunkts dzimumu līdztiesības 
jautājumos;

3. aicina PV/AP nodrošināt, ka ES 
delegāciju vadītāji ārvalstīs ir oficiāli 
atbildīgi par to, lai dzimumu līdztiesība 
tiktu integrēta visos delegācijas darba 
aspektos, tostarp par obligātām 
konsultācijām ar sieviešu tiesību 
aizstāvjiem un aktīvistiem, kas kā eksperti 
darbojas trešās valstīs, un lai viņiem būtu 
pienākums par to ziņot; turklāt aicina 
PV/AP nodrošināt, ka ES delegācijās ir 
viens pilna laika kontaktpunkts dzimumu 
līdztiesības jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti norāda, ka tikai 22 no 
176 Eiropas Savienības Militārā štāba 
(ESMŠ) darbiniekiem ir sievietes, no 
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kurām 12 ir sekretāres vai asistentes;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atgādina, ka dzimumu līdztiesības 
stratēģijā 2020.-2025.gadam1a Eiropas 
Komisija ir izvirzījusi mērķis līdz 
2024. gada beigām panākt dzimumu 
līdzsvaru 50 % apmērā visos Komisijas 
vadības līmeņos; mudina PV/AP sākt 
īstenot Komisijas ieteikumus šajā jomā;
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0
152

Or. en

Grozījums Nr. 53
Željana Zovko

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. atzinīgi vērtē to, ka KDAP misijās 
un operācijās norīkoto sieviešu skaits ir 
palielinājies un ka 2016. gadā misiju 
vadītāji bija 5 sievietes; tomēr pauž 
nožēlu, ka nevienu no 11 civilajām KDAP 
misijām nevada sieviete; atgādina, ka ir 
vajadzīgi saskaņoti ES vadības un 
dalībvalstu centieni, jo tie nodrošina 
lielāko daļu KDAP izvietotā civilā 
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personāla;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete 
un ka no 70 misiju vadītājiem līdz šim 
tikai 6 ir bijušas sievietes; aicina PV/AP 
izstrādāt dzimumu līdztiesības stratēģiju 
KDAP misijām ar konkrētiem mērķiem; 
aicina ES dalībvalstis izpildīt savu 
Civilajā KDAP paktā iekļauto 
16. apņemšanos, aktīvi veicinot sieviešu 
klātbūtni visos līmeņos un pamatojoties uz 
lielāku valstu ieguldījumu; pauž nožēlu 
par to, ka kopš pakta izveides sieviešu 
skaits štatā ir samazinājies;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete 
un ka no astoņiem ES īpašajiem 
pārstāvjiem tikai divas ir sievietes; aicina 
PV/AP izstrādāt dzimumu līdztiesības 
stratēģiju KDAP misijām ar konkrētiem 
mērķiem; uzskata, ka sieviešu tiesību un 
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dzimumu līdztiesības veicināšanai 
vajadzētu būt visu ES īpašo pārstāvju 
horizontālajai prioritātei un tādēļ tai 
vajadzētu būt viņu pilnvaru stūrakmenim, 
jo īpaši ES īpašā pārstāvja cilvēktiesību 
jautājumos gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem; aicina dalībvalstis 
īstenot aktīvas darbā pieņemšanas 
stratēģijas un apzināt un novērst 
konkrētus šķēršļus, kas ierobežo sieviešu 
līdzdalību, izmantojot misiju ziņojumus, 
kuros iekļauta attiecīga statistika;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem un veicināt dzimumu 
līdztiesību, apspriežot KDAP misijas un 
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operācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem panākt sieviešu 
pārstāvību visos misiju līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem, kas būtu paredzēta 
gan vadītājiem, gan personālam;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. (Neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 61
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt dzimumu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

4. pauž nožēlu, ka nevienu no 12 
civilajām KDAP misijām nevada sieviete; 
aicina PV/AP izstrādāt vīriešu un sieviešu 
līdztiesības stratēģiju KDAP misijām ar 
konkrētiem mērķiem;

Or. it

Grozījums Nr. 62
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, cik svarīgi ir īstenot 
pilnīgas neiecietības politiku pret 
seksuālas vai ar dzimumu saistītas 
uzmākšanās gadījumiem un atbalstīt 
institucionālas struktūras, kuru mērķis ir 
nepieļaut seksuālu un ar dzimumu saistītu 
vardarbību; pauž nožēlu, ka tikai dažas 
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ES KDAP misijas nodrošina apmācību 
par seksuālu vai ar dzimumu saistītu 
uzmākšanos, un aicina EĀDD un 
dalībvalstis atbalstīt visus centienus 
starptautiskās miera uzturēšanas 
operācijās apkarot seksuālu vai ar 
dzimumu saistītu vardarbību un 
nodrošināt trauksmes cēlēju un cietušo 
efektīvu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina EĀDD nodrošināt dzimumu 
paritāti ES ārpolitikā, īstenojot plānu 
sieviešu līdzdalībai ārpolitikā, 
pamatojoties uz kvotām, lai sasniegtu 
vismaz 50 % sieviešu visās jomās: visos 
personāla līmeņos, ES delegāciju sastāvā, 
pašā EĀDD, KĀDP operācijās un misijās, 
īpašu uzsvaru liekot uz vadības un 
lēmumu pieņemšanas amatiem; pauž 
nožēlu par to, ka ES institūcijās trūkst 
citu daudzveidības mērķu un vispārējas 
daudzveidības, it īpaši rases, spēju un 
etniskās izcelsmes ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Željana Zovko

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)



PE650.566v01-00 34/79 AM\1203806LV.docx

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē pamatnostādnes par 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu 
ES civilajās misijās, uzsver, ka šīs 
pamatnostādnes ir konkrēts īstenošanas 
instruments, kas paredzēts visam misiju 
personālam, tostarp vadībai, un palīdzēs 
sistemātiski integrēt dzimumu perspektīvu 
un pieņemt dzimumu līdztiesības politiku 
civilo KDAP misiju darbībās un posmos, 
un ir pārliecināts, ka KDAP misiju 
plānošanā būtu jāņem vērā vietējo 
sieviešu organizāciju ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka centieni palielināt 
sieviešu pieņemšanu darbā un līdzdalību 
miera un drošības jautājumos, tostarp 
bruņotajos spēkos, un likvidēt dzimumu 
stereotipus ir obligāti, lai panāktu 
dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un 
drošības politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž nožēlu, ka LGBTIK+ 
personu tiesību jomā strādā tikai viena 
trešdaļa no visām ES delegācijām; 
uzskata, ka ES pamatnostādnes attiecībā 
uz LGBTIK+ netiek piemērotas vienādi 
un to īstenošana lielā mērā ir atkarīga no 
delegāciju vadības zināšanām un 
ieinteresētības, nevis no strukturālas 
pieejas ievērošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Željana Zovko

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina EK, EĀDD un ES 
delegācijas palielināt sieviešu skaitu un 
īpatsvaru diplomātisko misiju, ES 
delegāciju un KDAP misiju un operāciju 
vadītāju vidū, kā arī visos ES personāla, 
kas piedalās ANO miera uzturēšanas 
operācijās, līmeņos, tostarp militārajā un 
policijas personālā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Željana Zovko

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atgādina, cik svarīgi ir integrēt 
dzimumu līdztiesības apsvērumus 
konfliktu novēršanā, miera uzturēšanas 
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operācijās un pēckonflikta atjaunošanā, 
kā arī kaimiņattiecību un attīstības 
sadarbības politikā, lai panāktu dzimumu 
līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm, jo tas ir 
galvenais līdzeklis cilvēktiesību 
uzlabošanā un nabadzības apkarošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Željana Zovko

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzsver, ka ir vajadzīgs spēcīgs 
politisks dialogs un tehniskā palīdzība, lai 
dzimumu līdztiesību iekļautu 
paplašināšanās un kaimiņattiecību 
politikā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Komisijas politisko dialogu ar Savienību 
Vidusjūrai par pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm un nesen 
izveidoto mehānismu, kas paredzēts, lai 
uzraudzītu Savienības Vidusjūrai valstu 
panākto progresu dzimumu līdztiesības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Željana Zovko

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e atzinīgi vērtē augošo dzimumu 
līdztiesības kontaktpunktu tīklu, kuram ir 
vadības atbalsts un kuš nodrošina piekļuvi 
apmācībai; šajā sakarībā norāda, ka 
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Rietumbalkānos un Turcijā tika 
organizēta reģionāla dzimumu līdztiesības 
kontaktpunktu sanāksme ar mērķi 
stiprināt darbu pie dzimumu līdztiesības 
un dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanas; atzinīgi vērtē pastiprināto 
sadarbību ar Rietumbalkāniem G7 
partnerības iniciatīvas ietvaros, kurā ES 
vienojās par partnerību ar Bosniju un 
Hercegovinu, lai uzlabotu programmu 
“Sievietes, miers un drošība”;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Željana Zovko

Atzinuma projekts
4.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.f aicina Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtu (EIGE) turpināt 
ārējās dimensijas uzraudzības procesu 
saskaņā ar projektu “EIGE sadarbība ar 
ES kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm 2017.–2019. gadā: 
dzimumu līdztiesības progresa uzlabota 
uzraudzība”, kura mērķis ir atbalstīt 
vairāku politikas jomu labāku uzraudzību 
ES kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs, lai uzlabotu politiku, 
tiesību aktus un praksi, kā arī progresu 
dzimumu līdztiesības jomā kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas, stabilizācijas, 
miera veidošanas, pēckonfliktu 
atjaunošanas, pārvaldības un iestāžu 
veidošanas pamatiem; pauž nožēlu par to, 
ka dominējošais vēstījums par sievietēm ir 
viktimizācija, kas atņem sievietēm viņu 
iespējas darboties kā pārmaiņu 
veicinātājām, un arvien vairāk 
pierādījumu liecina, ka sieviešu jēgpilnai 
līdzdalībai miera procesos ir būtiska 
nozīme, nosakot to ilgumu un 
panākumus, jo viņas, visticamāk, izvirzīs 
tādus jautājumus kā politiskās reformas, 
īstenošana un sociālā nevienlīdzība; 
atgādina, ka laika posmā no 1988. gada 
līdz 2018. gadam sievietes bija 13 % 
sarunu vedēju, 3 % vidutāju un tikai 4 % 
parakstītāju lielos miera procesos;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem; 
uzsver sieviešu svarīgo lomu dialoga 
veicināšanā un uzticēšanās veidošanā, 
mieru atbalstošu koalīciju veidošanā un 
dažādu skatupunktu paušanā par to, ko 
nozīmē miers un drošība, jo īpaši 
pēckonfliktu atjaunošanā, konfliktu 
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novēršanā un atrisināšanā; norāda, ka 
sieviešu tiesību veicināšana krīžu vai 
konfliktu skartās valstīs veicina stiprāku 
un izturētspējīgāku kopienu attīstīšanos; 
uzsver, ka ir svarīgi iekļaut jaunās 
sievietes un meitenes miera veidošanā un 
šajā sakarā norāda uz jaunatnes, miera 
un drošības programmas sniegto 
ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana spēcīgi 
veicina efektīvu un ilgstošu konfliktu 
novēršanu, pārvaldību un risināšanu; 
šajā sakarībā norāda uz sieviešu 
cilvēktiesību aizstāvju un aktīvistu, 
pilsoniskās sabiedrības un kopienu 
sieviešu organizāciju būtisko lomu miera 
veidošanā un to, ka ir vajadzīga pienācīga 
spēju veidošana un finansiāls atbalsts, lai 
saglabātu un veicinātu viņu darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Maria Arena

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
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izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem; 
aicina Komisiju un EĀDD īpašu 
uzmanību jo īpaši pievērst ar dzimumu 
saistītas vardarbības novēršanai konfliktu 
laikā un sniegt ar dzimumu saistītā 
vardarbībā cietušām personām atbalstu 
un nodrošināt piekļuvi būtiskiem 
pakalpojumiem, tostarp seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem; 
uzsver, ka ir jāatzīst sieviešu un meiteņu 
būtiskā loma ilgtspējīga miera 
panākšanā; prasa nodrošināt drošu, 
jēgpilnu un iekļaujošu sieviešu un 
meiteņu līdzdalību no vietējā līmeņa līdz 
miera veidošanas, pēckonflikta 
atjaunošanas, pārvaldības un iestāžu 
veidošanas darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem; 
uzsver, ka valstis, kurās sievietēm ir 
iespējas, ir drošākas pārtikas 
nodrošinājuma, vardarbīga ekstrēmisma 
apkarošanas un konfliktu risināšanas 
ziņā; atgādina, ka valstis ar augstāku 
dzimumu līdztiesības līmeni retāk izmanto 
vardarbīgus līdzekļus, lai izšķirtu strīdus 
un konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem; 
uzstāj, ka ir svarīgi pilnībā iesaistīt 
sievietes savu valstu atjaunošanā saskaņā 
ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un 
uzsver sieviešu unikālo ieguldījumu miera 
veidošanas un atjaunošanas centienos;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Željana Zovko
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. atzīst, ka sieviešu miera centieni 
vietējā, valsts un starptautiskā līmenī arī 
ir būtisks konfliktu risināšanas un miera 
veidošanas resurss; uzsver, ka 
dzimumaspekta analīzes izstrāde un 
pielietošana un dzimumperspektīvas 
integrēšana ārpolitikā un drošības politikā 
rada pievienoto vērtību efektīvas un 
ilgstošas konfliktu novēršanas un 
risināšanas pamatu veidošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem un 
veicina ilgtspējīga miera un ilgtspējīgas 
attīstības mērķu panākšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Paulo Rangel

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem, jo 
īpaši veicinot dialogu, starpniecību un 
miera sarunas;

Or. pt

Grozījums Nr. 82
Urmas Paet

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un tās iekļaušana 
lēmumu pieņemšanā, kā arī sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka dzimumaspekta analīzes 
izstrāde un pielietošana un sistemātiskā 
dzimumperspektīvas integrēšana ir viens 
no efektīvas un ilgstošas konfliktu 
novēršanas un risināšanas pamatiem;

5. uzsver, ka vīriešu un sieviešu 
līdztiesības analīzes izstrāde un 
pielietošana un sistemātiskā abu dzimumu 
līdztiesības integrēšana ir viens no 
efektīvas un ilgstošas konfliktu novēršanas 
un risināšanas pamatiem;
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Or. it

Grozījums Nr. 84
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Jytte Guteland, Pierfrancesco Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
kopējo nostāju par ieroču eksportu, jo 
īpaši aicina dalībvalstis ņemt vērā risku, 
ka eksportētos materiālus var izmantot ar 
dzimumu saistītā vardarbībā vai 
vardarbībā pret sievietēm vai bērniem vai 
veicināt to; uzsver, ka dzimumsensitīva 
pieeja nozīmē uz cilvēku vērstu drošības 
pieeju, kuras mērķis ir uzlabot sieviešu 
drošību, tostarp ekonomisko, sociālo un 
veselības drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Urmas Paet

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka sabiedrībās, kas 
saskaras ar konfliktiem, sievietes un 
meitenes ir pakļautas paaugstinātam 
riskam, ka tiks pārkāptas viņu 
cilvēktiesības, un tādēļ miera nolīgumos ir 
nepieciešami dzimumsensitīva valoda un 
dzimumu līdztiesības noteikumi; norāda, 
ka sievietēm ir labāka piekļuve būtiskai 
informācijai konfliktu risināšanā, ņemot 
vērā viņu sociālās lomas un pienākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž dziļas bažas par to, ka 
seksuāla vardarbība arvien vairāk ir 
kļuvusi par daļu no plašākas konfliktu 
stratēģijas un kara taktikas; uzsver, ka ES 
būtu jāatbalsta centieni izbeigt to 
noziedznieku nesodāmību, kuri vainojami 
seksuālas vardarbības noziegumu pret 
sievietēm izdarīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina ES politiskajos dialogos ar 
trešām valstīm sistemātiski pievērsties 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanas 
izskaušanai un ar dzimumu saistītas 
vardarbības izskaušanai; uzsver, ka ar 
dzimumu saistītai vardarbībai pret 
sievietēm un meitenēm arī turpmāk jābūt 
ES politiskai prioritātei tās ārējā darbībā; 
mudina ES izmantot visus iespējamos 
līdzekļus, lai saskaņā ar starptautiskajām 
krimināltiesībām ziņotu par masveida 
izvarošanas veicējiem karadarbībā, viņus 
identificētu, sauktu pie atbildības un 
sodītu;
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Or. en

Grozījums Nr. 88
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzīst to, ka humanitāras krīzes 
pastiprina problēmas, kas saistītas ar 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesībām, un atgādina, ka krīzes zonās 
sievietes un meitenes īpaši apdraud 
seksuālā vardarbība, seksuāli 
transmisīvās slimības, seksuālā 
izmantošana un negribēta grūtniecība;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c pauž nožēlu, ka Eiropas Komisijas 
kopīgajā paziņojumā par ES rīcības plānu 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam nav skaidras atsauces uz 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām; 
prasa pārskatīt un atjaunināt ES 
pamatnostādnes saistībā ar vardarbību 
pret sievietēm un meitenēm un jebkādas 
pret viņām vērstas diskriminācijas 
apkarošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzinīgi vērtē ES lēmumu 
atjaunināt ES Rīcības plānu cilvēktiesību 
un demokrātijas jomā un prasa tā 
ieviešanas posmā iekļaut integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai un mērķtiecīgas 
darbības dzimumu līdztiesības un sieviešu 
tiesību, tostarp SRHR, jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d prasa PV/AP, EĀDD un 
dalībvalstīm nodrošināt ES 
pamatnostādņu par cilvēktiesību 
aizstāvjiem pilnīgu īstenošanu un pieņemt 
pielikumu, kura mērķis ir atzīt un 
izstrādāt papildu stratēģijas un 
instrumentus, lai labāk un efektīvāk 
reaģētu un novērstu konkrētu situāciju, 
draudus un riska faktorus, ar kuriem 
saskaras sieviešu cilvēktiesību aizstāvji; 
aicina nekavējoties ieviest dzimumu 
perspektīvu un īpašus pasākumus, lai 
atbalstītu cilvēktiesību aizstāves sievietes 
visās programmās un instrumentos, kuru 
mērķis ir aizsargāt cilvēktiesību 
aizstāvjus;
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina ES iekļaut Stambulas 
konvencijas ratifikāciju politiskā dialoga 
ar Eiropas Padomes partnervalstīm darba 
kārtībā; atzinīgi vērtē Eiropas Padomes 
Ministru komitejas aicinājumu 
Kazahstānai un Tunisijai pievienoties 
konvencijai kā pirmajām trešām valstīm, 
mudinot arī citas valstis paust savu 
ieinteresētību pievienoties konvencijai;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka šo politisko 
apņemšanos joprojām nav viegli īstenot;

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka šo politisko 
apņemšanos joprojām nav viegli īstenot; 
pauž nožēlu par to, ka daudzi ES 
darbinieki savā darbā nav integrējuši 
SMD un ka šī programma tiek uzskatīta 
par tādu, ko var piemērot katrs pēc saviem 
ieskatiem un ar mērķi uzlabot misiju 
efektivitāti, bet ne ar mērķi nodrošināt 
sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību;
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Or. en

Grozījums Nr. 94
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka šo politisko 
apņemšanos joprojām nav viegli īstenot;

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; uzstāj, ka visos attiecīgajos 
ārpolitikas un drošības politikas satvaros 
ir sistemātiski jāpievēršas dzimumu 
perspektīvai, kā arī dzimumu līdzsvaram 
un konkrētām darbībām, lai panāktu 
dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm; tomēr 
pauž nožēlu, ka šo politisko apņemšanos 
joprojām nav viegli īstenot;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka šo politisko 
apņemšanos joprojām nav viegli īstenot;

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka šo politisko 
apņemšanos joprojām nav viegli īstenot; 
uzsver – lai gan iekļaujoši miera procesi ir 
visilgtspējīgākie, kopumā sievietes ir 
nepietiekami pārstāvētas; prasa vairāk 
iesaistīt sievietes miera centienos un 
miera veidošanā, novēršot dzimumu 
atšķirības darbaspēka iesaistē;
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Or. en

Grozījums Nr. 96
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka šo politisko 
apņemšanos joprojām nav viegli īstenot;

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka, neraugoties 
uz skaidriem mērķiem un rādītājiem, šo 
politisko apņemšanos joprojām nav viegli 
īstenot un prasa to apņēmīgāk īstenot;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Željana Zovko

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; tomēr pauž nožēlu, ka šo politisko 
apņemšanos joprojām nav viegli īstenot;

6. atzinīgi vērtē ES stratēģisko pieeju 
sievietēm, mieram un drošībai (SMD) un 
2019. gadā pieņemto ES rīcības plānu par 
SMD; norāda, ka šo politisko apņemšanos 
joprojām nav viegli īstenot un prasa 
turpināt centienus;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Željana Zovko

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

6.a norāda, ka 2018. gadā ES un ANO 
vienojās par jaunu tālredzīgu prioritāšu 
kopumu sadarbībai miera operācijās un 
krīžu pārvarēšanā 2019.–2021. gadā, un 
uzsver, ka ir jāattīsta pirmā prioritāte, kas 
ietver ES un ANO sadarbības platformas 
izveidi sieviešu, miera un drošības 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Željana Zovko

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzinīgi vērtē ES un NATO 
sadarbību, kuras mērķis ir veicināt mieru 
un stabilitāti Eiroatlantiskajā zonā un 
kurā viens no galvenajiem jautājumiem ir 
Sieviešu miera un drošības programmas 
veicināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Željana Zovko

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c atzinīgi vērtē EĀDD Dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju 
stratēģiju 2018.–2023. gadam un aicina 
EĀDD to savlaicīgi pārskatīt un apsvērt 
konkrētu un izmērāmu mērķu noteikšanu, 
tostarp attiecībā uz sieviešu pārstāvību 



PE650.566v01-00 52/79 AM\1203806LV.docx

LV

vadošos amatos;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē EĀDD galvenās 
padomdevējas dzimumu līdztiesības 
jautājumos veikto darbu; tomēr pauž 
nožēlu par šā amata ierobežotajām 
iespējām un prasa, lai padomdevēja būtu 
tieši pakļauta PV/AP;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 102
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē EĀDD galvenās 
padomdevējas dzimumu līdztiesības 
jautājumos veikto darbu; tomēr pauž 
nožēlu par šā amata ierobežotajām 
iespējām un prasa, lai padomdevēja būtu 
tieši pakļauta PV/AP;

7. atzinīgi vērtē darbu, ko līdz šim ir 
veikusi ES darba grupa sieviešu, miera un 
drošības jautājumos, tostarp nodrošinot 
attiecīgo pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalību tās apspriedēs; 
atzinīgi vērtē EĀDD galvenās 
padomdevējas dzimumu līdztiesības 
jautājumos veikto darbu; tomēr pauž 
nožēlu par šā amata ierobežotajām 
iespējām un prasa, lai padomdevēja būtu 
tieši pakļauta PV/AP; aicina PV/AP 
izveidot EĀDD nodaļu, kas nodarbotos ar 
dzimumu līdztiesības jautājumiem un 
SMD programmu, un katrā EĀDD 
direktorātā iecelt pilnu darba laika 
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strādājošu padomdevēju dzimumu 
līdztiesības jautājumos, kurš atskaitītos 
tieši galvenajam padomdevējam;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē EĀDD galvenās 
padomdevējas dzimumu līdztiesības 
jautājumos veikto darbu; tomēr pauž 
nožēlu par šā amata ierobežotajām 
iespējām un prasa, lai padomdevēja būtu 
tieši pakļauta PV/AP;

7. atzinīgi vērtē EĀDD galvenās 
padomdevējas dzimumu līdztiesības 
jautājumos veikto darbu; tomēr pauž 
nožēlu par šā amata ierobežotajām 
iespējām un prasa, lai padomdevējas loma 
tiktu būtiski stiprināta un lai padomdevēja 
tieši atskaitītos PV/AP;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver valstu rīcības plānu nozīmi 
SMD programmas īstenošanā; atzinīgi 
vērtē to, ka gandrīz visām ES dalībvalstīm 
līdz gada beigām būs savi valsts rīcības 
plāni saistībā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 1325; tomēr pauž nožēlu, 
ka tikai vienā no tiem ir iekļauts 
īstenošanai piešķirtais budžets; aicina ES 
dalībvalstis šajā sakarībā iekļaut to 
īstenošanai piešķirto budžetu un izstrādāt 
valstu parlamentārās uzraudzības 
mehānismus, kā arī ieviest kvotas sieviešu 
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līdzdalībai kontroles, novērtēšanas un 
uzraudzības mehānismos;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Željana Zovko

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzinīgi vērtē EĀDD galvenās 
padomdevējas veikto darbu un prasa, lai 
padomdevēja tieši atskaitītos PV/AP; 
atkārtoti uzsver, ka EĀDD ir jāturpina 
centieni integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu katra EĀDD direktorāta darbā un 
jāmudina tā darbinieki cieši sadarboties 
ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu; 
uzsver, ka zināšanu apmaiņa starp ES 
iestādēm un aģentūrām ir būtisks un ļoti 
ļoti efektīvs instruments, lai izvairītos no 
augstām administratīvajām izmaksām un 
nevajadzīgas birokrātijas palielināšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ES ir apņēmīgi 
jārīkojas, lai vērstos pret globālo lejupslīdi 
sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
jomā; aicina visus ārējos fondus un 
programmas piešķirt ievērojamu daļu 
dzimumu līdztiesības mērķiem; jo īpaši 



AM\1203806LV.docx 55/79 PE650.566v01-00

LV

aicina sniegt finansiālu atbalstu sieviešu 
cilvēktiesību aizstāvjiem un sieviešu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sevišķi spēju veidošanas darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atzīst pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un jo īpaši sieviešu tiesību 
organizāciju un sieviešu cilvēktiesību 
aizstāvju būtisko nozīmi ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plāna un ES 
stratēģiskās pieejas sieviešu mieram un 
drošībai un tā rīcības plāna īstenošanas 
atbalstīšanā; aicina Eiropas Komisiju 
stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju iesaistīšanos trešā dzimumu 
līdztiesības rīcības plāna izstrādē un 
īstenošanā partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Željana Zovko

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atgādina, ka ES ir apņēmusies 
palielināt sieviešu skaitu iestādēs, kas 
nodarbojas ar konfliktu novēršanu, krīžu 
pārvarēšanu un miera sarunām, parakstot 
ANO Drošības padomes rezolūciju 
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Nr. 1325 (2000) “Sievietes, miers un 
drošība”, kurā ir skaidri noteikts, ka 
sievietes ir svarīgi miera veidošanas un 
konfliktu starpniecības dalībnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina PV/AP un ES dalībvalstis 
ar KDAP saistītos Padomes lēmumos un 
misiju pilnvarās iekļaut atsauces uz ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 un 
turpmāk veicamo pasākumu rezolūcijām, 
kā arī nodrošināt, lai visām KDAP 
misijām un operācijām būtu gada rīcības 
plāns par to, kā īstenot GAP III mērķus 
un ES rīcības plānu par SMD;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 110
Željana Zovko

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina PV/AP un ES dalībvalstis 
ar KDAP saistītos Padomes lēmumos un 
misiju pilnvarās iekļaut atsauces uz ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 un 
turpmāk veicamo pasākumu rezolūcijām, 
kā arī nodrošināt, lai visām KDAP misijām 
un operācijām būtu gada rīcības plāns par 
to, kā īstenot GAP III mērķus un ES rīcības 
plānu par SMD;

8. norāda, ka GAP II ir kalpojis 
svarīgam mērķim un atbalstījis visu ES 
ārpolitikas programmu, mainot Komisijas 
dienestu un EĀDD institucionālo kultūru, 
lai efektīvāk izpildītu ES saistības 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm, izmantojot ES ārējās attiecības, 
un tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu 2020. gadā veikt 
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pārskatīšanu un nākt klajā ar jaunu ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III 
(GAP III); iesaka PV/AP un ES 
dalībvalstīm ar KDAP saistītos Padomes 
lēmumos un misiju pilnvarās iekļaut 
atsauces uz ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 1325 un turpmāk veicamo 
pasākumu rezolūcijām, kā arī nodrošināt, 
lai KDAP misijām un operācijām būtu 
gada rīcības plāns par to, kā īstenot 
turpmākā GAP III mērķus un ES rīcības 
plānu par SMD;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina PV/AP un ES dalībvalstis 
ar KDAP saistītos Padomes lēmumos un 
misiju pilnvarās iekļaut atsauces uz ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 un 
turpmāk veicamo pasākumu rezolūcijām, 
kā arī nodrošināt, lai visām KDAP misijām 
un operācijām būtu gada rīcības plāns par 
to, kā īstenot GAP III mērķus un ES rīcības 
plānu par SMD;

8. mudina PV/AP un ES dalībvalstis 
ar KDAP saistītos Padomes lēmumos un 
misiju pilnvarās iekļaut atsauces uz ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 un 
turpmāk veicamo pasākumu rezolūcijām, 
kā arī nodrošināt, lai visām KDAP misijām 
un operācijām būtu gada rīcības plāns par 
to, kā īstenot GAP III mērķus un ES rīcības 
plānu par SMD; aicina ieviest dzimumu 
līdztiesības analīzi jauniem KDAP 
instrumentiem, tostarp Eiropas 
Aizsardzības fondam un ierosinātajam 
Eiropas Miera nodrošināšanas fondam;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Maria Arena
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Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē rezultātus, kas gūti 
saskaņā ar trešo dzimumu līdztiesības 
rīcības plānu (GAP III) attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību; mudina Komisiju, 
ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz sieviešu 
un meiteņu dzīvi, saglabāt GAP III 
atjaunošanu savā 2020. gada darba plānā 
un neatlikt tā atjaunošanu uz nākamo 
gadu;

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Vladimír Bilčík

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā, arī 
izmantojot Parlamenta attiecības ar 
trešām valstīm; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Eiropas Parlamenta delegāciju 
lēmumu iecelt pārstāvi dzimumu 
līdztiesības jautājumos katrā delegācijā; 
uzsver nepieciešamību veicināt līdztiesību 
un daudzveidību visās delegāciju 
darbībās, tostarp oficiālās parlamentārās 
sanāksmēs ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

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

8.a aicina GAP III precizēt, ka 85 % 
no oficiālās attīstības palīdzības (OAP) 
būtu jāpiešķir programmām, kuru 
būtiskais vai galvenais mērķis ir dzimumu 
līdztiesība, kas ietverta šajās plašākajās 
saistībās; prasa vismaz 35 % no Eiropas 
Savienības oficiālās attīstības palīdzības 
piešķirt īpašiem intervences pasākumiem, 
kas paredzēti, lai veicinātu līdztiesību, 
nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas 
sievietēm un sekmētu viņu tiesības, 
tostarp seksuālo un reproduktīvo veselību 
un tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē to, ka visas civilajās 
KDAP misijās ir iesaistīts padomdevējs 
dzimumu līdztiesības jautājumos; tomēr 
pauž nožēlu, ka tas neattiecas uz KDAP 
militārajām misijām; mudina ES 
dalībvalstis izvirzīt kandidātus esošajām 
vakancēm; aicina nodrošināt, ka viss ES 
norīkotais militārais un civilais personāls 
ir pietiekami apmācīts par dzimumu 
līdztiesību un SMD, jo īpaši par to, kā 
dzimumu līdztiesības aspektu integrēt 
savos uzdevumos;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
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Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a prasa paredzēt īpašu finansējumu 
dzimumu līdztiesībai ierosinātās 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta 
(NDICI) regulas un IPA III regulas 
ietvaros un mazināt administratīvos 
ierobežojumus, lai nodrošinātu 
finansējuma pieejamību vietējām un 
mazām PSO un jo īpaši sieviešu PSO;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ir jānodrošina, lai 
automatizētas lēmumu pieņemšanas 
metodes, tostarp mākslīgā intelekta 
algoritmi ES ārpolitikas un drošības 
politikas jomā, nebūtu saistītas ar 
profilēšanas neobjektivitāti, jo īpaši 
attiecībā uz dzimumu;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina atjaunināt uzlabotos 
vispārējos uzvedības standartus KDAP 
misijām un operācijām, lai iekļautu 
pilnīgas neiecietības principu pret ES 
vadības un vadības bezdarbību attiecībā 
uz seksuālu un ar dzimumu saistītu 
vardarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c aicina ES delegācijas uzraudzīt 
negatīvo reakciju pret dzimumu 
līdztiesību un tendenci sašaurināt 
pilsoniskās sabiedrības telpu, kā arī veikt 
konkrētus pasākumus to aizsardzībai; 
mudina Eiropas Komisiju, EĀDD, ES 
dalībvalstis un ES delegāciju vadītājus 
nodrošināt politisku un finansiālu 
atbalstu neatkarīgai vietējai pilsoniskajai 
sabiedrībai, tostarp sieviešu 
organizācijām, un cilvēktiesību 
aizstāvjiem un sadarbību un apspriešanos 
ar tiem padarīt par sava darba 
standartelementu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Susanna Ceccardi

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 121
David Lega

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 122
Kinga Gál

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 123
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums un ka, lai panāktu 
taisnīgu un godīgu pāreju, kurā neviens 
netiek atstāts novārtā, visās darbībās 
klimata jomā ir jāiekļauj dzimums un 
krusteniskā perspektīva; pauž nožēlu par 
to, ka tikai 30 % no sarunu vedējiem 
klimata jomā ir sievietes, un atgādina, ka 
jēgpilna un līdztiesīga sieviešu līdzdalība 
lēmumu pieņemšanas struktūrās un ES, 
valsts un vietējā līmeņa klimata politikā 
un rīcībā ir būtiska, lai sasniegtu 
ilgtermiņa mērķus klimata jomā; aicina 
ES un tās dalībvalstis nodrošināt sieviešu 
organizācijām piekļuvi starptautiskajiem 
klimata fondiem.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Željana Zovko

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
ārējo darbību un tematisko jomu, 
piemēram, klimata problēmu, efektīvas 
pārvaldības neatņemama sastāvdaļa; 
prasa palielināt sieviešu skaitu lēmumu 
pieņēmēju statusā starptautiskos forumos, 
kuros tiek apspriesta klimata politika.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau
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Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums; uzsver nabadzībā 
dzīvojošo sieviešu un meiteņu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām; 
prasa īstenot uz dzimumu līdztiesību 
vērstus pasākumus klimata jomā, lai 
noteiktu un risinātu sieviešu un vīriešu 
īpašās vajadzības un prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums; atgādina, ka jēgpilna un 
līdztiesīga sieviešu līdzdalība lēmumu 
pieņemšanas struktūrās un ES, valsts un 
vietējā līmeņa klimata politikā un rīcībā ir 
būtiska, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus 
klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Urmas Paet

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 9. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir 
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efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums, jo sievietes kā lēmumu 
pieņēmējas, ieinteresētās personas, 
pedagogi, aprūpētāji un eksperti dažādās 
nozarēs un visos līmeņos sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir ne 
tikai mērķis pats par sevi, bet arī līdzeklis, 
lai sasniegtu citus mērķus, piemēram, 
mieru un drošību, un tā ir efektīvas 
klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums.

9. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības un 
mūsu sabiedrības ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikums.

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a pauž dziļas bažas par nepieredzēto 
Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību visā pasaulē, kas 
izpaužas kā nevienlīdzīga 
mājsaimniecības un valsts aprūpes darba 
sadale, t. i., sievietes veido aptuveni 70 % 
no pasaules veselības aprūpes 
darbaspēka, kā arī par satraucošo ar 
dzimumu saistītās vardarbības 
pieaugumu, kas daļēji saistīts ar ilgiem 
pašizolācijas periodiem, un par ierobežotu 
piekļuvi reproduktīvajai un māšu 
veselībai; uzsver, ka steidzami ir jādara 
pieejams pienācīgs finansējums, lai 
nodrošinātu, ka sieviešu organizācijām, 
cilvēktiesību aizstāvjiem un miera 
veidotājiem ir pilnīga un netraucēta 
piekļuve kvalitatīvām tehnoloģijām, lai 
viņi varētu jēgpilni piedalīties lēmumu 
pieņemšanas procesos Covid-19 krīzes 
laikā; uzsver, ka PV/AP un Komisijai ir 
jāatzīst cilvēku drošības nepieciešamība, 
aptverot visus ES stratēģiskās pieejas 
SMD aspektus; uzsver, ka ir jānodrošina, 
lai ES globālās reakcijas uz Covid-19 
īstenošanā tiktu ņemts vērā dzimumu 
aspekts, un prasa tajā paredzēt sieviešu un 
citu atstumto grupu īpašo vajadzību 
risināšanu, kā arī nodrošināt viņu 
iesaistīšanos visā plānošanas ciklā;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

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

9.a aicina Komisiju iekļaut dzimumu 
līdztiesības un krustenisko pieeju 
imigrācijas politikā, kas garantē sieviešu 
un meiteņu patvēruma meklētāju un 
bēgļu tiesības, piešķirot resursus, lai 
izskaustu diskrimināciju, ar ko sievietes 
un meitenes saskaras, cita starpā 
pamatojoties uz viņu dzimumu, rasi vai 
etnisko izcelsmi, sociālekonomisko 
stāvokli, administratīvo situāciju un 
izcelsmes vietu, un paātrināt darbu, lai 
uzņemšanas centros visā Eiropā 
nodrošinātu pienācīgu identifikāciju un 
aizsardzību pret iespējamu vardarbību, 
uzmākšanos, izvarošanu un sieviešu 
tirdzniecību; prasa migrācijas un 
patvēruma politikā pilnībā piemērot 
Stambulas konvenciju;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Maria Arena

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina, ka dzimumu līdztiesības 
jautājumi jārisina politiskajos dialogos ar 
partnervalstīm; šajā sakarībā aicina ES 
delegāciju vadītājus nodrošināt, ka 
dzimumu līdztiesības aspekts tiek integrēts 
visos attiecīgajos politiskajos dialogos un 
ka šajos dialogos jo īpaši tiek iekļauts 
jautājums par seksuālo un reproduktīvo 
veselību un ar to saistītajām tiesībām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 133
Jytte Guteland, Evin Incir

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka lielāka uzmanība 
jāpievērš sieviešu iekļaušanai ar klimata 
pārmaiņām saistīto lēmumu pieņemšanas 
procesos, jo klimata pārmaiņas 
nesamērīgi ietekmē sievietes un meitenes, 
jo īpaši pastāvīgās kultūras un 
strukturālās dzimumu nevienlīdzības dēļ; 
mudina GAP III skaidri saistīt ar Parīzes 
nolīgumu un arī apņemties nodrošināt 
sieviešu organizāciju piekļuvi 
starptautiskajiem klimata fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka ANO ir brīdinājusi, ka 
Covid-19 pandēmija atklāj un saasina visa 
veida nevienlīdzību, tostarp dzimumu 
nevienlīdzību; aicina ES mērķtiecīgi 
rīkoties un atbalstīt sievietes un meitenes 
visos centienos atbalstīt trešās valstis 
Covid-19 sociālekonomiskās ietekmes 
risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet
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Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a pauž nožēlu, ka sievietes un 
meitenes visā pasaulē joprojām ir 
pakļautas sistemātiskai diskriminācijai un 
subordinācijai; norāda, ka sieviešu 
nabadzība lielā mērā ir saistīta ar to, ka 
nav pieejami ekonomiskie resursi; prasa 
palielināt ieguldījumus sieviešu izglītībā, 
ekonomisko iespēju nodrošināšanā un 
sieviešu uzņēmējdarbības pamanāmības 
palielināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Eiropas Komisiju un EĀDD 
izmantot pievienošanās sarunas kā 
līdzekli dzimumu līdztiesības veicināšanai 
kandidātvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju izpētīt dzimumu 
līdztiesības ietekmi uz spēkā esošajiem 
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tirdzniecības nolīgumiem un jau iepriekš 
– uz jebkādiem jauniem nolīgumiem, 
kurus varētu parakstīt; prasa jaunajos 
nolīgumos un esošajos nolīgumos pēc 
iespējas iekļaut efektīvas klauzulas un 
sankciju mehānismus, lai panāktu 
dzimumu līdztiesību un garantētu sieviešu 
tiesības un iespējas; aicina Komisiju un 
Padomi veicināt un atbalstīt īpašas 
dzimumu līdztiesībai veltītas sadaļas 
iekļaušanu ES tirdzniecības un 
asociācijas nolīgumos un nodrošināt, ka 
šajā sadaļā tiek īpaši paredzēti saistoši 
pienākumi ievērot un veicināt dzimumu 
līdztiesību un iespēju nodrošināšanu 
sievietēm; prasa šajos nolīgumos veicināt 
starptautiski atzītu standartu, 
starptautisku nolīgumu un ANO 
konvenciju un saistību principus attiecībā 
uz meiteņu un sieviešu tiesībām, dzimumu 
līdztiesību, dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu un iespēju nodrošināšanu 
sievietēm, pamatojoties uz Pekinas 
deklarāciju un rīcības platformu, IAM, 
CEDAW un ILO pamatkonvencijām; 
aicina Komisiju ES tirdzniecības politikas 
un nolīgumu ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību iekļaut ex-ante un ex-post 
ietekmes novērtējumos un nodrošināt, ka 
tirdzniecības nolīgumi nesaasina 
pastāvošo nevienlīdzību vai nerada jaunu 
nevienlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzskata, ka izglītība ir ļoti svarīga, 
lai īstenotu dzimumu līdztiesību un 
iespēju nodrošināšanu sievietēm un 
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meitenēm; tādēļ aicina ES gaidāmajā 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā III 
palielināt apņemšanos veicināt dzimumu 
līdztiesību un apkarot dzimumu 
stereotipus izglītības sistēmās un ar to 
starpniecību; turklāt prasa pastiprināt 
centienus, lai novērstu un apkarotu visu 
veidu seksuālo vardarbību, ar dzimumu 
saistītu vardarbību un smagus sieviešu un 
meiteņu cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 
(FGM), bērnu, agrīnas un piespiedu 
laulības, kā arī sieviešu un meiteņu 
seksuālās un reproduktīvās veselības ar to 
saistīto tiesību pārkāpumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 139
Maria Arena

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b pauž nožēlu par pieaugošo 
opozīciju pret seksuālo un reproduktīvo 
veselību un ar to saistītajām tiesībām; 
aicina Komisiju un EĀDD atkārtoti 
apstiprināt ES politisko apņemšanos 
attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo 
veselību un ar to saistītajām tiesībām, 
izmantojot jauno dzimumu līdztiesības 
rīcības plānu (GAP III) un — 
finansiālajā ziņā — kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu (NDICI); aicina 
Komisiju un EĀDD sniegt politisku un 
finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras cīnās par visu 
cilvēku, tostarp visneaizsargātāko vai 
apdraudēto personu, seksuālo un 
reproduktīvo veselību un ar to saistītajām 
tiesībām;
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Or. fr

Grozījums Nr. 140
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju, Padomi un 
EĀDD ar to attīstības sadarbības politiku 
un humānās palīdzības pasākumiem 
atbalstīt ekonomisko iespēju 
nodrošināšanu sievietēm un sieviešu un 
meiteņu tiesības partnervalstīs; prasa 
uzlabot ziņošanu par ES finansējumu 
dzimumu līdztiesībai, kas piešķirts un 
izmaksāts partnervalstīs, izmantojot ES 
GAP III;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b prasa pastiprināt centienus, lai 
novērstu un apkarotu visu veidu seksuālo 
un ar dzimumu saistītu vardarbību, 
smagus sieviešu un meiteņu cilvēktiesību 
pārkāpumus, tostarp sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c atzīst to, ka humanitāras krīzes 
pastiprina problēmas SRHR jomā, un 
atgādina, ka krīzes zonās sievietes un 
meitenes īpaši apdraud seksuālā 
vardarbība, seksuāli transmisīvās 
slimības, seksuālā izmantošana un 
negribēta grūtniecība; aicina garantēt 
seksuālās un reproduktīvās veselības un 
ar to saistīto tiesību vispārēju ievērošanu 
un pieejamību, kā noteikts Starptautiskās 
konferences par iedzīvotājiem un attīstību 
rīcības programmā, Pekinas Rīcības 
platformā un pārskatīšanas konferenču 
noslēguma dokumentos, atzīstot, ka tas 
palīdz sasniegt visus ar veselību saistītos 
IAM, piemēram, attiecībā uz 
pirmsdzemdību aprūpi, augsta dzemdību 
riska novēršanas pasākumiem un zīdaiņu 
un bērnu mirstības samazināšanu; 
norāda, ka ģimenes plānošanas, mātes 
veselības aprūpes pakalpojumu un drošu 
un legālu abortu pieejamība ir svarīgi 
faktori sieviešu dzīvības glābšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Maria Arena

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c aicina Komisiju Eiropas humānās 
palīdzības jomā par prioritāti noteikt 
dzimumu līdztiesību; iesaka Komisijai jo 
īpaši nodrošināt sieviešu un meiteņu 
piekļuvi pamatpakalpojumiem, piemēram, 
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izglītībai un veselības aprūpes 
pakalpojumiem, tostarp seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Katalin Cseh, Urmas Paet

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c norāda, ka pasaulē sarūkošā 
demokrātiskā telpa bieži vien ietekmē 
sievietes dažādos veidos; prasa palielināt 
atbalstu un aizsardzību cilvēktiesību 
aizstāvjiem, žurnālistiem, akadēmisko 
aprindu pārstāvjiem un māksliniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c aicina īpašu uzmanību pievērst to 
sieviešu un meiteņu situācijai, kuras 
pārvietojas, migrē vai atrodas nometnēs, 
un īpaši prasa nodrošināt viņu piekļuvi 
WASH, SRHR un mātes veselībai;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
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Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d aicina Komisiju, Padomi un 
EĀDD veicināt un atbalstīt īpašas 
dzimumu līdztiesībai veltītas sadaļas 
iekļaušanu visos ES tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumos un nodrošināt, ka 
šajā sadaļā tiek īpaši paredzēti saistoši 
pienākumi veicināt dzimumu līdztiesību 
un iespēju nodrošināšanu sievietēm; 
prasa šajos tirdzniecības nolīgumos 
iekļaut arī noteikumus, kas nodrošinātu, 
ka to institucionālās struktūras garantē 
regulārus atbilstības novērtējumus, 
saturīgas diskusijas un informācijas un 
paraugprakses apmaiņu dzimumu 
līdztiesības un tirdzniecības jomā, cita 
starpā visos attiecīgo administrāciju 
līmeņos iekļaujot sievietes un dzimumu 
līdztiesības ekspertus, tostarp tirdzniecības 
sarunu grupās, apvienotajās komitejās, 
ekspertu grupās, vietējās konsultantu 
grupās, apvienotajās padomdevējās 
komitejās un strīdu izšķiršanas 
struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d prasa īstenot tādu ES ārpolitiku, 
kas ļautu apkarot seksuālu vardarbību, 
risinātu jautājumus, kas saistīti ar 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesībām, veicinātu sieviešu ekonomiskās 
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un materiālās iespējas un atbalstītu 
ilgtspējīgu attīstību; aicina nodrošināt, ka 
ES ir vienota un stingri rīkojas, lai 
nepārprotami nosodītu vēršanos pret 
dzimumu līdztiesību, LGBTIK+ tiesībām 
un pasākumiem, ar kuriem tiek vājinātas 
sieviešu tiesības, autonomija un 
emancipācija visās jomās; atgādina, ka 
svarīgs līdzeklis cīņai pret šo pretreakciju 
ir proaktīva tiesībās balstītas dzimumu 
līdztiesības uzlabošana un vispārēja 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.e aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzlabot sadarbību ar trešām valstīm, lai 
cīnītos pret visiem cilvēku tirdzniecības 
veidiem, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku 
tirdzniecības dzimumu dimensijai, lai 
īpaši apkarotu bērnu laulības, sieviešu un 
meiteņu seksuālu izmantošanu un seksa 
tūrismu; prasa obligāti veikt ietekmes 
novērtējumu par riskiem, ko trešā valsts 
rada attiecībā uz cilvēku tirdzniecību, kā 
daļu no visu vīzu režīma liberalizācijas 
nolīgumu vispārējiem ex-ante 
nosacījumiem; uzsver, ka ir jāievieš 
efektīva sadarbība ar trešām valstīm 
cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā, 
kas būtu viens no obligātajiem kritērijiem, 
kas jāievēro ikviena vīzu režīma 
liberalizācijas nolīguma noslēgšanā; 
aicina Komisiju, Padomi un EĀDD 
sarunās ar trešām valstīm par asociācijas 
un sadarbības nolīgumiem ar trešām 
valstīm ieviest sadarbības kritēriju sistēmu 
attiecībā uz efektīvu cīņu pret cilvēku 
tirdzniecību, tostarp pārredzamu 
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protokolu datu reģistrēšanai par 
nosūtīšanu un saukšanu pie atbildības par 
cilvēku tirdzniecību; prasa izveidot 
dzimumsensitīvu pieeju cilvēku 
tirdzniecībai, visaptveroši pievēršoties tās 
ietekmei uz plaša cilvēktiesību klāsta 
īstenošanu saistībā ar jebkādiem 
konfliktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Atzinuma projekts
9.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.f prasa PV/AP, EĀDD un 
dalībvalstīm aizsargāt meiteņu un sieviešu 
tiesības un nodrošināt viņu pilnīgu un 
jēgpilnu līdzdalību dažādos konflikta cikla 
posmos saistībā ar ES konfliktu 
novēršanas un starpniecības darbībām; 
prasa integrēt dzimumperspektīvu, visos 
miera uzturēšanas līmeņos iekļaujot 
speciālās zināšanas par dzimumu 
līdztiesību, tostarp par vardarbību, kas 
saistīta ar dzimumu, un seksuālu 
vardarbību, kas saistīta ar konfliktiem, kā 
arī ievērojami palielinot sieviešu skaitu 
citos svarīgos amatos visos konfliktu 
novēršanas un miera uzturēšanas 
operāciju līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9.g punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.g aicina EĀDD un Komisiju noteikt 
dzimumspecifiskus rādītājus, kas 
jāpiemēro visu to ES ārpolitikas un 
drošības politikas darbību projektu 
atlases, uzraudzības un novērtēšanas 
posmos, kuras saņem finansējumu no ES 
budžeta; prasa gaidāmajā Kopējā 
īstenošanas regulā, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus un procedūras Savienības 
ārējās darbības finansēšanas instrumentu 
īstenošanai, iekļaut pamatprasības 
dzimumu līdztiesības veicināšanai, 
izmantojot visus ārējos finanšu 
instrumentus; prasa dzimumu līdztiesības 
ietekmes novērtējumu noteikt par 
vispārējo ex-ante nosacījumu obligātu 
daļu, kā arī apkopot pa dzimumiem 
dalītus datus par līdzekļu saņēmējiem un 
dalībniekiem; uzsver, ka ir vajadzīga 
sistemātiska pieeja dzimumu līdztiesības 
principa ievērošanai budžeta plānošanā, 
apvienojot to ar atbilstošu un vienotu 
sistēmu ar dzimumu līdztiesību saistīto ES 
izdevumu izsekošanai, uzraudzībai un 
novērtēšanai ES ārpolitikā un drošības 
politikā; aicina Komisiju sistemātiski 
novērtēt no ES budžeta finansēto 
programmu ietekmi un ziņot par to 
Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.h aicina Komisiju un EĀDD uzlabot 
GAP II īstenošanu un novērst tādus 
trūkumus kā vājais juridiskais pamats, 
dzimumu līdztiesības principa 
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neievērošana budžeta plānošanā, 
sarežģījumi ar precīzu ziņošanu, termiņu 
nesaskaņotība un budžeta ciklu trūkums, 
ES vadītāju apņēmības trūkums un 
pienācīgas personāla apmācības trūkums; 
aicina Komisiju un EĀDD ņemt vērā šos 
aspektus, ieviešot GAP III;

Or. en


