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5.2.2018 B8-0068/2 

Grozījums Nr.  2 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

K apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

K. tā kā bieži vien sieviešu 

dzimumorgānu kropļošana nav nošķirama 

no citām dzimumu nevienlīdzības 

problēmām un tā ir tikai viena no 

daudzām pret sieviešu tiesībām vērstām 

vardarbības izpausmēm, piemēram, 

meitenēm nav pieejama izglītība, tostarp 

visaptveroša dzimumaudzināšana; 

sievietēm nav darba vai viņas nav 

nodarbinātas; nav iespēju iegūt vai 

mantot īpašumu; piespiedu vai agrīnas 

laulības; seksuāla un fiziska vardarbība; 

kvalitatīvas veselības aprūpes, tostarp 

seksuālās un reproduktīvās veselības un 

ar to saistīto tiesību trūkums; 

K. tā kā sieviešu dzimumorgānu 

kropļošana ir tikpat smags sieviešu tiesību 

pārkāpums kā piespiedu vai agrīnas 

laulības un seksuāla un fiziska vardarbība; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/3 

Grozījums Nr.  3 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. prasa noteikt visaugstākos 

aizsardzības standartus patvēruma 

meklētājiem, kam aizsardzība 

nepieciešama ar sieviešu dzimumorgānu 

kropļošanu saistītu iemeslu dēļ, veicot 

kopējās Eiropas patvēruma sistēmas 

reformu un Patvēruma direktīvas 

pārskatīšanu, kā arī izmantojot jauno ES 

Patvēruma aģentūru; 

13. nosoda to, ka, atbilstoši patvēruma 

politikai piedāvājot uzņemšanu ar sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu saistītu iemeslu 

dēļ, pastāv risks, ka tā nelabvēlīgi 

ietekmēs vēlamo rezultātu; uzskata, ka 

tādā veidā cilvēku kontrabandisti tiks 

mudināti izmantot sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu par ieganstu, 

lai nodrošinātu vieglāku iekļūšanu 

Eiropā; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/4 

Grozījums Nr.  4 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a ierosina izmantot daļu ES 

attīstības politikas budžeta, lai īstenotu 

politiku, kas popularizē iespēju cietušajām 

personām ar viņu piekrišanu veikt 

rekonstruktīvo ķirurģiju valstīs, kurās 

galvenokārt notiek sieviešu 

dzimumorgānu kropļošana; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/5 

Grozījums Nr.  5 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. uzsver, ka, neraugoties uz vietējo 

kontekstu, sieviešu dzimumorgānu 

kropļošana jāskata uz dzimumu balstītas 

vardarbības kontekstā un jāuztver kā 

dzimumu vienlīdzības jautājums, kas būtu 

jārisina, izmantojot visaptverošu pieeju, lai 

nepieļautu nievājošu attieksmi pret tām 

kopienām, kurās šī prakse tiek veikta; 

18. uzsver, ka, neraugoties uz vietējo 

kontekstu, sieviešu dzimumorgānu 

kropļošana būtu jāskata konkrētā kultūras 

kontekstā un šī problēma būtu jārisina, 

izmantojot diplomātisku pieeju, lai 

nepieļautu uzskatu, ka ES iejaucas trešo 

valstu lietās; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/6 

Grozījums Nr.  6 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. vērš uzmanību uz to, ka dažādiem 

saziņas kanāliem, piemēram, mākslai, 

literatūrai, jauniem un vietējiem 

plašsaziņas līdzekļiem, ir gan potenciāls, 

gan spēks darīt vēstījumu saprotamāku 

cilvēkiem; uzsver, ka, izmantojot tīklus, 

sadarbības programmas, informācijas 

kampaņas un mācību programmas, ir 

svarīgi iesaistīt zēnus un vīriešus jauna 

skatījuma izveidē attiecībā uz dzimumu 

vienlīdzību un pašreizējo varas struktūru 

apkarošanā; 

20. vērš uzmanību uz to, ka dažādiem 

saziņas kanāliem, piemēram, mākslai, 

literatūrai, jauniem un vietējiem 

plašsaziņas līdzekļiem, ir gan potenciāls, 

gan spēks darīt vēstījumu saprotamāku 

cilvēkiem; ierosina pievērsties tam, lai 

nodrošinātu jauniešiem piekļuvi 

vispārējai un profesionālajai izglītībai; 

Or. en 

 

 


