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Feleknas Uca
Sieviešu situācija bruņotos konfliktos un viņu loma valsts atjaunošanā un demokratizācijas 
procesā pēc konflikta
2005/2215(INI))

Grozījumu iesniedza Feleknas Uca

Grozījums Nr. 1
1.a punkts (jauns)

1.a atzinīgi vērtē pašreizējo pieeju feministu miera pētniecībai saskaņā ar 
tradicionālajiem sieviešu pētījumiem un dzimumu pētījumiem, tādiem kā tie, kurus 
veic Sieviešu starptautiskā līga par mieru un brīvību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Feleknas Uca

Grozījums Nr. 2
4.a punkts (jauns)

4.a aicina starptautisko sabiedrību saistībā ar sodīšanu par noziegumiem 
kriminālprocesu ietvaros nodrošināt, ka tiek ievērota liecinieču sieviešu cieņa un 
viņām tiek nodrošināta pienācīga aprūpe, mutiskās un rakstiskās tulkošanas 
iespējas un aizsardzība, kad tiek sniegtas liecinieku liecības;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 3
4.a punkts (jauns)

4.a uzsver, ka konfliktu vietās ar dzimumu saistīta vardarbība vairāk apdraud sievietes, 
un it īpaši norāda uz sieviešu pašreizējām ārkārtējām ciešanām un vajāšanu 
Darfūrā, Ruandā un Kongo Demokrātiskajā Republikā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 4
4.b punkts (jauns)

4.b mudina ES atbalstīt pasākumus, kas palīdz samazināt uzbrukumus sievietēm un 
palielināt drošību, tostarp pastiprinot civilās policijas klātbūtni, it īpaši sieviešu 
policistu klātbūtni;

Or. en

Grozījumu iesniedza Feleknas Uca

Grozījums Nr. 5
5. punkts

5. uzsver vajadzību labāk kontrolēt pārtikas sadali ārkārtas operāciju laikā un aicina 
starptautiskās humānās palīdzības aģentūras atbalstīt drošības pasākumus bēgļu 
nometnēs un palīdzēt uzlabot šos pasākumus, lai samazinātu pret sievietēm un 
meitenēm vērstas vardarbības risku;

Or. de

Grozījumu iesniedza María Elena Valenciano Martínez-Orozco un Miguel Angel Martínez 
Martínez

Grozījums Nr. 6
5. punkts

5. uzsver vajadzību labāk kontrolēt pārtikas, apģērbu un veselības aprūpes priekšmetu, 
piemēram, higiēnisko dvieļu, sadali ārkārtas operāciju laikā un aicina starptautiskās 
humānās palīdzības aģentūras atbalstīt drošības pasākumus bēgļu nometnēs, lai 
samazinātu pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības un seksuālās vardarbības
risku, izveidot reproduktīvās veselības programmas bēgļu nometnēs un nodrošināt, 
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ka visas sievietes un meitenes, kuras ir tikušas izvarotas, nekavējoties var saņemt 
pēctraumas profilaksi;

Or. es

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 7
5.a punkts (jauns)

5.a aicina sievietēm un meitenēm, kuras cietušas no seksuālas vardarbības, sniegt 
pilnīgu pieeju seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem un 
konsultācijām un aicina ieviest programmas, lai cīnītos pret stigmām, ar kurām 
viņām var būt jāsaskaras, un palīdzētu viņu reintegrācijai sabiedrībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 8
7.a punkts (jauns)

7.a atzīst meiteņu īpašo neaizsargātību pret vardarbību un diskrimināciju un aicina 
lielākus centienus veltīt meiteņu aizsargāšanai pret jebkāda veida vardarbību, 
ieskaitot izvarošanu, seksuālu izmantošanu un rekrutēšanu bruņotajos spēkos, un 
veicināt politikas un programmas, kas uzlabotu meiteņu stāvokli konfliktu un 
pēckonfliktu apstākļos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock un Ana Gomes

Grozījums Nr. 9
8. punkts

8. uzskata, ka sieviešu iesaistīšanās ekonomiskā darbībā gan laukos, gan pilsētās ir 
būtiska, lai atbalstītu viņu sociālekonomisko stāvokli pēckonfliktu sabiedrībās; uzsver 
pozitīvo lomu, kāda mikrokredītiem jau pašlaik ir sieviešu ietekmes palielināšanā, 
un aicina starptautisko sabiedrību veikt pasākumus, lai veicinātu šīs pieejas 
izmantošanu valstīs, kuras atgūstas pēc konfliktiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Valenciano Martínez-Orozco un Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 10
8.a punkts (jauns)

8.a uzsver vajadzību veicināt sieviešu pilnīgu piedalīšanos politiskajā dzīvē, tostarp 
izmantojot formulas vai kvotas, lai nodrošinātu līdztiesīgu piedalīšanos lēmumu 
pieņemšanas procesā un sarunās, kas paredzētas miera un drošības uzturēšanai un 
veicināšanai, kā arī konfliktu novēršanai vai atrisināšanai; šajā sakarā aicina ES 
nodrošināt sieviešu iesaistīšanu politiskajā dialogā;

Or. es

Grozījumu iesniedza María Elena Valenciano Martínez-Orozco un Miguel Angel Martínez 
Martínez

Grozījums Nr. 11
8.b punkts (jauns)

8.b uzskata par nepieciešamu veicināt sieviešu lielāku piedalīšanos un klātbūtni 
plašsaziņas līdzekļos un sabiedriskās domas platformās, ar kuru starpniecību 
sievietes var likt uzklausīt savu viedokli;

Or. es

Grozījumu iesniedza Feleknas Uca

Grozījums Nr. 12
9. punkts

9. norāda, ka turpinās sieviešu diskriminācija attiecībā uz pieeju (svītrojums) kapitālam 
un tādiem resursiem kā izglītībai, informācijas tehnoloģijām, veselības aprūpei un 
citiem sociālajiem pakalpojumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 13
9. punkts

9. norāda, ka turpinās sieviešu diskriminācija attiecībā uz pieeju ieguldījumiem un 
kapitālam, kā arī izglītībai, veselības aprūpei un citiem sociālajiem pakalpojumiem, 
un aicina starptautisko sabiedrību veikt pasākumus, lai risinātu šīs fundamentālās 
nevienlīdzības, kas traucē sievietēm pilnvērtīgi piedalīties miera nodrošināšanā un 
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atjaunošanas darbā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Feleknas Uca

Grozījums Nr. 14
10. punkts

10. aicina starptautisko sabiedrību un ES dalībvalstis veikt pasākumus pret vīriešu un
sieviešu dzimuma bērnu kareivju un sieviešu kareivju izmantošanu un atbalstīt 
programmas psiholoģiskas aprūpes sniegšanai bērniem, jauniešiem un sievietēm, 
kas cieš no pēctraumas stresa bruņotu konfliktu rezultātā, un veicināt viņu sociālo 
reintegrāciju;

Or. de


