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Grozījums Nr.  1 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

desmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru 

un drošību 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā dzimumu aspekta Ħemšana vērā 

civilās vai militārās misijās būtiski 

palielina operāciju efektivitāti, kurām ES 

varētu piešėirt nozīmīgu pievienoto 

vērtību, aktīvi iesaistoties to jautājumu 

risināšanā, kas saistīti ar sievietēm 

bruĦotos konfliktos; 

G. tā kā militārās intervences nepalīdz 

aizsargāt sieviešu tiesības, bet drīzāk 

saasina šo tiesību pārkāpumus, un tā kā 

vienīgi konfliktu novēršana un pilsonisku 

pasākumu īstenošana konflikta situācijās 

var nodrošināt rezolūcijas Nr. 1325 

solījumu izpildi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Sabine Lösing 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

desmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru 

un drošību 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. prasa piešėirt īpašus un nozīmīga 

apjoma finanšu resursus, cilvēkresursus un 

organizatoriskus resursus, lai veicinātu 

sieviešu līdzdalību un integrētas pieejas 

dzimumu līdztiesībai ieviešanu ārpolitikā 

un drošības politikā; prasa, lai policijā, 

militārajās struktūrās, tieslietu un 

tiesiskuma nodrošināšanas misijās, kā arī 

miera nodrošināšanas operācijās tiktu 

iesaistīts lielāks skaits sieviešu; aicina 

dalībvalstis aktīvi veicināt sieviešu 

līdzdalību divpusējās un daudzpusējās 

valstu attiecībās un organizācijās ārpus ES; 

2. prasa piešėirt īpašus un nozīmīga 

apjoma finanšu resursus, cilvēkresursus un 

organizatoriskus resursus, lai veicinātu 

sieviešu līdzdalību un integrētas pieejas 

dzimumu līdztiesībai ieviešanu ārpolitikas 

un drošības politikas civilajos pasākumos; 

aicina dalībvalstis aktīvi veicināt sieviešu 

līdzdalību divpusējās un daudzpusējās 

valstu attiecībās un organizācijās ārpus ES; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

desmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru 

un drošību 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atgādina par grupveida masu 

izvarošanu, kas notika Kongo austrumos 

kalnrūpniecības rajonā no 30. jūlija līdz 

4. augustam, atgādina, ka pagājušā gadā 

tika ziĦots par vismaz 8 300 izvarošanas 

gadījumiem Kongo austrumu daĜā un ka 

vismaz 1 244 sievietes ir ziĦojušas par 

izvarošanu 2010. gada pirmajā ceturksnī, 

kas nozīmē vidēji 14 izvarošanas gadījumu 

vienā dienā; mudina gan ES misijas 

Kongo Demokrātiskajā Republikā — 

EUPOL misiju Kongo DR, kā arī EUSEC 

misiju Kongo DR, cenšoties reformēt 

Kongo DR drošības spēkus, noteikt cīĦu 

pret seksuālo vardarbību par galveno 

prioritāti, kā arī noteikt par prioritāti 

sieviešu līdzdalības nodrošināšanu; 

10. atgādina par grupveida masu 

izvarošanu, kas notika Kongo austrumos 

kalnrūpniecības rajonā no 30. jūlija līdz 

4. augustam, atgādina, ka pagājušā gadā 

tika ziĦots par vismaz 8 300 izvarošanas 

gadījumiem Kongo austrumu daĜā un ka 

vismaz 1 244 sievietes ir ziĦojušas par 

izvarošanu 2010. gada pirmajā ceturksnī, 

kas nozīmē vidēji 14 izvarošanas gadījumu 

vienā dienā; prasa izbeigt EUPOL misiju 

Kongo DR, kas kopīgi ar EUSEC misiju 

Kongo DR ir ietekmējusi to, ka saasinās 

vardarbība un situācija valstī, jo šīs 

misijas apmāca karavīrus un policistus, 

kuri ir pastrādājuši noziegumus pret savas 

valsts civiliedzīvotājiem, un jo īpaši pret 

sievietēm un bērniem; turklāt aicina ES 

un tās dalībvalstis izbeigt jebkādu 

palīdzību, tostarp aprīkojuma un 

apmācības veidā, jo īpaši tiem režīmiem 

un bruĦotajiem spēkiem, kas izmanto 

nepilngadīgos kā karavīrus bruĦotos 

konfliktos, vai izdara sistemātiskus 

cilvēktiesību pārkāpumus, vai 
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sistemātiskus seksuālās vardarbības 

aktus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

desmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru 

un drošību 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES ieceltu 

policijas amatos un KDAP misiju sastāvā 

vairāk sieviešu, un šajā sakarā par 

piemēru ir uzskatāms ANO miera 

uzturēšanas spēku Libērijā sieviešu 

policijas virsnieku kontingents; 

11. uzsver, ka ir svarīgi, lai sievietes 

līdzvērtīgi piedalītos visos oficiālā miera 

procesa posmos un miera sarunās, kā arī 

visos vietēja un neformāla līmeĦa 

lēmumu pieĦemšanas procesos; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Sabine Lösing 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

desmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru 

un drošību 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. norāda uz to, ka jāizstrādā rīcības 

kodekss ES personālam, kas strādā 

militārās un civilās misijās, skaidri 

nosakot, ka seksuāla ekspluatācija ir 

neattaisnojama un noziedzīga uzvedība;  

12. norāda uz to, ka jāizstrādā rīcības 

kodekss ES personālam, kas strādā civilās 

misijās, skaidri nosakot, ka seksuāla 

ekspluatācija ir neattaisnojama un 

noziedzīga uzvedība;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Sabine Lösing 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

desmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru 

un drošību 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. aicina nekavējoties palielināt sieviešu 

līdzdalību visās iniciatīvās, kuru mērėis ir 

rast konfliktu risinājumus, tostarp kā 

vidutājām, sarunu dalībniecēm, kā arī 

īstenojot konfliktu atrisināšanas 

pasākumus; 

18. aicina nekavējoties palielināt sieviešu 

līdzdalību visās iniciatīvās, kuru mērėis ir 

rast miermīlīgus, civilus konfliktu 

risinājumus, tostarp kā vidutājām, sarunu 

dalībniecēm, kā arī īstenojot konfliktu 

atrisināšanas pasākumus; 

Or. en 

 

 


