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Feleknas Uca
Moterų padėtis vykstant ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmuo atkuriant šalis po konfliktų ir 
demokratizacijos proceso metu
2005/2215(INI))

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. džiaugiasi esamais feministiniais taikos tyrinėjimais laikantis moterių ir lyčių studij
ų tradicijų, pvz., tokiais, kuriuos atlieka Tarptautinė moterų taikos ir laisvės lyga 
(angl. Women’s International League for Peace and Freedom, WILP);

Or. de

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 2
4a dalis (nauja)

4a. ragina tarptautinę bendriją užtikrinti, kad baudžiamųjų procesų metu persekiojant 
ir baudžiant už nusikaltimus būtų saugomas moterų liudytojų orumas ir kad šiomis 
liudytojomis, kurios duoda parodymus, būtų tinkamai rūpinamasi ir jos galėtų
naudotis vertėjų paslaugomis bei būtų saugomos;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 3
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad konfliktų metu moterims gresia didesnė smurto lyties pagrindu rizika, 
ypač atkreipia dėmesį į dabartines nepaprastai dideles Darfūro, Ruandos ir  Kongo 
Demokratinės Respublikos moterų kančias bei persekiojimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 4
4b dalis (nauja)

4b. ragina ES remti priemones, padėsiančias sumažinti išpuolius prieš moteris ir 
padidinti saugumą, įskaitant civilinės policijos sustiprinimą, ypač siekiant, kad joje 
būtų daugiau moterų pareigūnių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 5
5 dalis

5. pabrėžia, kad teikiant neatidėliotiną pagalbą reikia geriau kontroliuoti maisto 
paskirstymą, ir prašo tarptautinių humanitarinės pagalbos agentūrų remti apsaugos 
priemones pabėgėlių stovyklose ir padėti jas gerinti, kad sumažėtų smurto išpuolių
prieš moteris ir mergaites;

Or. de

Pakeitimą pateikė María Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Miguel Angel Martínez 
Martínez
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Pakeitimas 6
5 dalis

5. pabrėžia, kad teikiant neatidėliotiną pagalbą reikia geriau kontroliuoti maisto, drabužių
ir higienos reikmenų, pvz., higieninių įklotų, paskirstymą, ir prašo tarptautinių
humanitarinės pagalbos agentūrų remti saugumo veiksmus pabėgėlių stovyklose, kad 
sumažėtų smurto išpuolių prieš moteris ir mergaites ir jų seksualinio išnaudojimo 
atvejų; taip pat ragina šiose stovyklose sukurti reprodukcinės sveikatos programas ir 
užtikrinti, kad visos išprievartautos moterys ir mergaitės galėtų nedelsdamos 
pasinaudoti poekspozicinės profilaktikos priemonėmis;

Or. es

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 7
5a dalis (nauja)

5a. ragina sudaryti sąlygas tam, kad seksualinę prievartą patyrusios moterys ir mergait
ės galėtų lengvai pasinaudoti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugomis, taip pat konsultacijomis ir ragina įgyvendinti programas siekiant pad
ėti joms įveikti galimas psichologines traumas ir vėl integruotis į visuomenę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 8
7a dalis (nauja)

7a. pripažįsta, kad mergaitės ypač pažeidžiamos dėl smurto ir diskriminacijos, todėl 
ragina dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti mergaites nuo visų formų
prievartos, įskaitant ižžaginimą, seksualinį išnaudojimą ir ėmimą į ginkluotąsias 
pajėgas, ir remti politiką bei programas, kuriomis siekiama jas apsaugoti vykstant 
ginkluotiems konfliktams ir pokonfliktinei pertvarkai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock ir Ana Gomes
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Pakeitimas 9
8 dalis

8. mano, kad siekiant stiprinti moterų socialinę ir ekonominę padėtį konfliktus patyrusiose 
visuomenėse ypač svarbu jas įtraukti į ekonominę veiklą ir kaimo vietovėse, ir 
miestuose; pabrėžia teigiamą mikrokreditų įtaką moterų galimybėms ir ragina 
tarptautinę bendruomenę imtis priemonių siekiant skatinti tokių kreditų naudojimą
po konfliktų atsigaunančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Valenciano Martínez-Orozco ir Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 10
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia, kad reikia skatinti moteris visapusiškai dalyvauti politiniame gyvenime, 
įskaitant ir taisyklių bei kvotų taikymą siekiant užtikrinti lygų dalyvavimą sprendim
ų priėmimo procese ir taikos bei saugumo užtikrinimo derybose ir sprendžiant 
konfliktus bei imantis jų prevencijos; atsižvelgdamas į tai, ragina ES užtikrinti, kad 
moterys būtų įtraukiamos į politinį dialogą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Valenciano Martínez-Orozco ir Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 11
8b dalis (nauja)

8b. mano, kad reikia skatinti moteris aktyviau ir gausiau dalyvauti žiniasklaidos ir  
forumų, skirtų reikšti viešąją nuomonę, veikloje, nes taip moterys gali pasiekti, kad j
ų nuomonė būtų išgirsta;

Or. es

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 12
9 dalis
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9. pabrėžia, kad moterys tebėra diskriminuojamos, todėl negali naudotis kapitalu ir i
štekliais, pvz., maistu ir teise į mokslą, informacinėmis technologijomis, sveikatos 
priežiūros ir kitų socialinės rūpybos įstaigų paslaugomis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 13
9 dalis

9. pabrėžia, kad moterys tebėra diskriminuojamos, todėl negali naudotis ištekliais, 
kapitalu, teise į mokslą, sveikatos priežiūros ir kitų socialinės rūpybos įstaigų
paslaugomis; ragina tarptautinę bendruomenę imtis priemonių prieš šią esminę
nelygybę, dėl kurios moterys negali visapusiškai dalyvauti kuriant ir atkuriant taiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 14
10 dalis

10. ragina tarptautinę bendruomenę ir ES valstybes nares kovoti su vaikų kareivių
(mergaičių ir berniukų) ir moterų kareivių naudojimu ir remti programas, skirtas 
psichologinei nuo potrauminio streso dėl ginkluotų konfliktų kenčiančių vaikų, 
jaunimo ir moterų priežiūrai ir socialinei integracijai vykdyti;

Or. de


