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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 1
1a nurodomoji dalis (nauja)

Pakeitimas atšauktas. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 2
6 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 12 d. pranešime dėl daugelio moterų ir mergaičių
dingimo ir nužudymo Meksikoje, kurį parengė Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Moterų ir vyrų lygių galimybių komitetas, išdėstytas rekomendacijas, taip 
pat į rekomendacijas, pateiktas Europos Tarybos ministrų komiteto atsakyme, kuris 
buvo patvirtintas tų pačių metų sprendimu Nr. 939/2.4,

Or. es
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Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 3
6 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 12 d. pranešime dėl daugelio moterų ir mergaičių
dingimo ir nužudymo Meksikoje, kurį parengė Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Moterų ir vyrų lygių galimybių komitetas, išdėstytas rekomendacijas, taip 
pat į rekomendacijas, pateiktas Europos Tarybos ministrų komiteto atsakyme, kuris 
buvo patvirtintas tų pačių metų sprendimu Nr. 939/2.4,

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 4
10 nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į trečiąją Meksikos federalinės komisijos, atsakingos už smurto prieš 
moteris Siudad Chuarese prevenciją ir panaikinimą, veiklos ataskaitą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 5
11 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių 
Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo
susitarimą1, 2003 m. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos, 
Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos Respublikų politinio 
dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą2 (šiuo metu ratifikuojamą) ir į Europos 
ekonominės bendrijos ir Kosta Rikos, Salvadoro, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos 
Respublikų bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

Or. es

  
1 OL L 276, 2000 10 28, p. 44.
2 OL C 103 E, 2004 4 29, p. 542.
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 6
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi sąvoka „moterų žudymas“ pagrįstas prievartos prieš moteris teisine 
apibrėžtimi, nurodyta Beleno konvencijos 1 straipsnyje – „šioje konvencijoje smurtas 
prieš moteris – bet koks lytiniu pagrindu pagrįstas veiksmas ar elgesys, kuris lemia 
moters mirtį, dėl kurio moteriai daroma fizinė, seksualinė ar psichologinė žala ar 
sukeliama kančių tiek viešajame, tiek privačiajame gyvenime“ – ir kad siekis nubausti
už ją ir ją panaikinti yra bet kokios teisinės valstybės pareiga ir turi tapti vienu iš 
teisinės valstybės prioritetų,

Or. pt

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 7
A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi vykstant Europos Sąjungos valstybių narių ir Meksikos bei Centrinės 
Amerikos valstybių dvišaliam dialogui suinteresuotosios šalys, kaip visiškai 
suverenios valstybės, laikomos lygiavertėmis partnerėmis; kadangi dėl pačių 
Europos Sąjungos valstybių narių trūkumų šiose srityse, jos, rengdamos 
rekomendacijas trečiosioms šalims, privalo elgtis kukliai ir nuolankiai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 8
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi šios Europos Parlamento rezoliucijos tikslas – tik paraginti veiksmingai 
pagerinti, jo manymu, nepatenkinamą padėtį trečiosiose šalyse; kadangi šioje 
rezoliucijoje pateikti pareiškimai ir pasiūlymai jokiu būdu nėra Europos 
Parlamento ar vienos iš jo institucijų kaltinimai Meksikai ar Lotynų Amerikos 
šalims,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 9
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi smurtas prieš moteris įgauna ne vien regioninį, bet ir pasaulinį mastą ir 
pastebimas Europos valstybėse; kadangi šis pranešimas atitinka bendrąją strategiją, 
kuria Europos Sąjunga ir suinteresuotos šalys siekia bendrai įgyvendinti veiksmus ir 
pastangas siekdamos panaikinti ir užkirsti kelią moterų smurtinėms mirtims, kad ir kur 
jos ištiktų, ir vykdyti jų prevenciją, kadangi taip pat būtina skatinti dialogą, 
bendradarbiavimą ir dvišalį Lotynų Amerikos ir Europos šalių pažangiosios 
patirties šioje srityje mainus,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 10
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi smurtas prieš moteris įgauna ne vien regioninį, bet ir pasaulinį mastą ir 
pastebimas Europos valstybėse; kadangi šis pranešimas atitinka bendrąją strategiją, 
kuria Europos Sąjunga ir suinteresuotos šalys siekia bendrai įgyvendinti veiksmus ir 
pastangas siekdamos panaikinti ir užkirsti kelią moterų smurtinėms mirtims, kad ir kur 
jos ištiktų, ir vykdyti jų prevenciją ir kadangi taip pat būtina skatinti dialogą, 
bendradarbiavimą ir dvišalį Lotynų Amerikos ir Europos šalių pažangiosios 
patirties šioje srityje mainus,

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 11
B konstatuojamoji dalis

B. considérant que la violence contre les femmes revêt une dimension mondiale et non 
pas uniquement régionale et qu'elle concerne également les États européens; kadangi 
šis pranešimas atitinka bendrąją strategiją, kuria Europos Sąjunga ir šalys partnerės
siekia bendrai įgyvendinti veiksmus ir pastangas siekdamos panaikinti ir užkirsti kelią 
moterų smurtinėms mirtims, kad ir kur jos ištiktų, ir vykdyti jų prevenciją,

Or. es
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Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 12
B konstatuojamoji dalis (nauja)

B. kadangi Meksika ir visos Centrinės Amerikos valstybės pasirašė ir ratifikavo 
Amerikos konvenciją dėl žmogaus teisių, kurios 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į 
gyvenimą: „Kiekvienas asmuo turi teisę, kad būtų gerbiamas jo gyvenimas. Ši teisė 
turi būti ginama įstatymų ir, apskritai, ginama nuo pat gyvybės užsimezgimo. Iš 
nieko negali būti savavališkai atimta gyvybę“,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 13
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi (išbraukta) moterų nužudymai Siudad Chuarese ir Gvatemaloje išsiskyrė 
neregėtu brutalumu ir daugelis aukų patyrė seksualinę prievartą (išbraukta); kadangi
Siudad Chuarese demografinio augimo bei migracijos srautų veiksniai pasireiškė 
kartu su organizuotu nusikalstamumu ir kadangi didelė dalis šių žmogžudysčių 
įvyko zonose, kuriose įsteigtos maquiladoras (subrangos gamyklos), kuriose nėra 
moterims apsaugoti būtinų saugos priemonių,

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 14
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi (išbraukta) moterų nužudymai Siudad Chuarese ir Gvatemaloje išsiskyrė 
neregėtu brutalumu ir daugelis aukų patyrė seksualinę prievartą (išbraukta); kadangi
Siudad Chuarese demografinio augimo bei migracijos srautų veiksniai pasireiškė 
kartu su organizuotu nusikalstamumu ir kadangi didelė dalis šių žmogžudysčių 
įvyko zonose, kuriose įsteigtos maquiladoras (subrangos gamyklos), kuriose nėra 
moterims apsaugoti būtinų saugos priemonių,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 15
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi dauguma moterų nužudymų Siudad Chuarese ir Gvatemaloje išsiskyrė
neregėtu brutalumu ir daugelis aukų patyrė seksualinę prievartą, o tai – žiaurus, 
nežmoniškas ir žeminantis elgesys; kadangi didelė dalis šių žmogžudysčių įvyko 
zonose, kuriose organizuotas nusikalstamumas ypač didelis,

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 16
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi didelė dalis žmogžudysčių buvo įvykdyta zonose, kuriose įsikūrusios 
maquiladoras (subrangos gamyklos), ir kadangi Jungtinių Tautų specialiosios 
pranešėjos Yakin Ertürk ataskaitoje „Smurtas prieš moteris, jo priežastys ir 
padariniai“ nurodoma, kad būtina aprūpinti šias zonas reikiama infrastuktūra, kad 
darbuotojai galėtų saugiau judėti jose,

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 17
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi nuo 1999 m. Meksika turi stebėtojos statusą Europos Taryboje ir 
pasinaudodama savo statusu dalyvauja Ministrų komiteto ir ambasadorių 
susitikimuose; kadangi Meksika taip pat ratifikavo Europos Tarybos Palermo 
protokolą dėl kovos su prekyba žmonėmis,

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 18
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi moterų žudymo negalima paaiškinti vien „visuotinio smurto klimatu“, bet 
reikia atsižvelgti ir į moterų diskriminavimą ir joms – ypač vietinėms moterims –
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nepalankią socialinę ekonominę aplinką bei į aukštą skurdo, moterų ekonominės 
priklausomybės ir organizuoto nusikalstamumo lygį (išbraukta) bei į tai, kad 
(išbraukta) neišsklaidytos nelegalios grupuotės ir pogrindinės saugos organizacijos1,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 19
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi moterų žudymo negalima paaiškinti vien „visuotinio smurto klimatu“, bet 
reikia atsižvelgti ir į moterų diskriminavimą ir joms – ypač vietinėms moterims –
nepalankią socialinę ekonominę aplinką bei į aukštą skurdo, moterų ekonominės 
priklausomybės ir organizuoto nusikalstamumo lygį (išbraukta) bei į tai, kad 
Centrinėje Amerikoje neišsklaidytos nelegalios grupuotės ir pogrindinės saugos 
organizacijos,

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 20
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja priėmė rezoliuciją Nr. 1454 
(2005) dėl daugelio moterų ir mergaičių dingimo ir nužudymo Meksikoje, kurioje 
rašoma, kad Meksikos valdžios institucijos šiuo metu visais lygmenimis deda daug 
pastangų siekdamas atkurti šių miestų socialinį tinklą ir kovoti su smurtu prieš 
moteris, taip pat kad būtų tiriami moterų nužudymo ir dingimo atvejai ir kad šių 
nusikaltimų vykdytojai ir pareigūnai, kurie nuo pat pradžių atsainiai vykdė 
ikiteisminį tyrimą ir trukdė teisėsaugos pareigūnams atlikti savo darbą, būtų 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn,

Or. fr

  
1 Jungtinių Tautų vartojami terminai (žr. 2006 m. lapkričio mėn. sudarytą Jungtinių Tautų Organizacijos ir 
Gvatemalos susitarimą dėl Tarptautinės nebaud˛iamumo Gvatemaloje tyrimo komisijos įsteigimo).
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 21
E konstatuojamoji dalis

E. atsižvelgdamas į nebaudžiamumą šioje srityje Centrinės Amerikos valstybėse, t. y. už 
šiuos aktus atsakingų asmenų neatsakingumą – faktinį arba teisinį – baudžiamosios, 
administracinės, civilinės teisės arba drausmės nuostatų plotmėse, biudžeto lėšų 
trūkumą arba sunkumus, kurių aukos arba jų šeimos dažnai patiria siekdamos 
teisingumo,

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 22
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi Meksika ratifikavo Tarptautinį baudžiamąjį teismą įsteigiantį Romos 
statutą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 23
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi Meksika taip pat buvo išrinkta pirmininkauti Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių tarybai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 24
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi vykdant kovą su moterų žudymu ir nebaudžiamumu turi būti numatyta 
stiprinti prevencijos priemones, teisės aktuose panaikinti bet kokį diskriminavimą, 
palengvinti skundų pateikimo procedūras ir numatyti geresnes skundą pateikusių 
moterų apsaugos priemones, taip pat sustiprinti teismų sistemą ir patobulinti 
teismines procedūras (ypač susijusias su kova su organizuotu nusikalstamumu) nuo 
ikiteisminio tyrimo pradžios iki pat sprendimų vykdymo,
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Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 25
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi institucijų pertvarka ir stiprinimas ypač svarbūs norint veiksmingai kovoti 
su prievartos naudojimu prieš moteris; kadangi norint pertvarkyti ir stiprinti 
institucijas būtina numatyti žmogiškųjų ir finansinių išteklių,

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 26
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi 1995 m. Pekine surengtos 4-osios pasaulio moterų konferencijos veiksmų 
programos 9 punkte įtvirtintas vienas iš pagrindinių principų, kuris buvo 
formuluojamas visose praėjusio dešimtmečio konferencijose, ir šiame punkte 
skelbiama: „už šios veiksmų programos įgyvendinimą (įvairioms valstybėms 
leidžiant teisės aktus, rengiant strategijas ir programas, formuojant politiką ir 
numatant vystymosi prioritetus) atskirai atsako kiekviena valstybė, kuri veikia 
gerbdama visas žmogaus teises ir pagrindines laisves, o tai, kad bus atsižvelgiama į 
įvairias religines ir etines vertybes, kultūros paveldą ir kiekvieno žmogaus ar žmonių 
bendrijų filosofinius įsitikinimus ir jie bus gerbiami, turėtų padėti moterims 
visapusiškai naudotis pagrindinėmis savo teisėmis, kad įsiviešpatautų lygybė ir taika 
bei vyktų vystymasis“,

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 27
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi Meksika ir visos Centrinės Amerikos šalys pasirašė ir ratifikavo Jungtinių 
Tautų visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 28
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi apie moterų žudymo problemą ir šių nusikaltimų prieš moteris kaltininkų 
nebaudžiamumą Meksikoje jau kalbama daugiau kaip 15 metų,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 29
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi kompetentingos institucijos ypatingą dėmesį turi skirti smurto prieš moteris 
panaikinimui; ir kadangi atsižvelgiant į tai, itin svarbu bendradarbiauti ir keistis 
pažangiąja patirtimi ir vietos, ir nacionaliniu ar tarptautiniu lygmenimis,

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 30
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, atsižvelgiant į smurtą Meksikoje bei Centrinėje Amerikoje ir kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse narėse, dėl šiose valstybėse vyraujančios 
patriarchalinės visuomenės struktūros moterys tapo įvairių pasikartojančių formų 
prievartos aukomis,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 31
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi dėl (išbraukta) sisteminio smurto pobūdžio ir patriarchalinės visuomenės 
struktūros Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje moterys tapo įvairių pasikartojančių 
prievartos formų aukomis,

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 32
K konstatuojamoji dalis

K. džiaugdamasis Meksikoje priimtomis teisės normomis, ypač susijusiomis su 
bendruoju įstatymu dėl moterų teisės gyventi be smurto, priimtu 2007 m. vasario 
mėn., ir tuo, kad federacijos ir vietos lygmenimis buvo įkurtos specialios institucijos, 
pvz., 2006 m. įsteigtas specialiojo prokuroro, atsakingo už nusikaltimus, susijusius su 
smurto aktais prieš moteris, postas, taip pat Chuareso komisija ir nacionalinis 
moterų institutas,

Or. es

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 33
K konstatuojamoji dalis

K. džiaugdamasis Meksikoje priimtomis teisės normomis, ypač susijusiomis su 
bendruoju įstatymu dėl moterų teisės gyventi be smurto, priimtu 2007 m. vasario 
mėn., ir tuo, kad federacijos ir vietos lygmenimis buvo įkurtos specialios institucijos, 
pvz., 2006 m. įsteigtas specialiojo prokuroro, atsakingo už nusikaltimus, susijusius su 
smurto aktais prieš moteris, kabinetas, taip pat Chuareso komisija ir nacionalinis 
moterų institutas,

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 34
K konstatuojamoji dalis

K. džiaugdamasis Meksikoje priimtomis teisės normomis, ypač susijusiomis su 
bendruoju įstatymu dėl moterų teisės gyventi be smurto, priimtu 2007 m. vasario 
mėn., ir tuo, kad federacijos ir vietos lygmenimis buvo įkurtos specialios institucijos, 
pvz., 2006 m. įsteigtas specialiojo prokuroro, atsakingo už nusikaltimus, susijusius su 
smurto aktais prieš moteris, kabinetas, taip pat Chuareso komisija ir nacionalinis 
moterų institutas,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 35
L konstatuojamoji dalis

L. reikšdamas susirūpinimą dėl Centrinės Amerikos šalių vėlavimo priimti teisės 
normas, susijusias su moterų teisių pripažinimu teisės sistemoje,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 36
La konstatuojamoji dalis (nauja) 

La. džiaugdamasis pastangomis, kurių Centrinės Amerikos valstybės ėmėsi teisėkūros 
srityje, tačiau nerimaudamas dėl problemų ir vėlavimo, susijusių su teisės aktų 
taikymu,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 37
N konstatuojamoji dalis

N. kadangi demokratijos ir teisinės valstybės vystymasis ir stiprinimas bei pagarba 
žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms (išbraukta) turi tapti Europos Sąjungos 
išorinės veiklos sudedamąja dalimi,

Or. pt

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 38
O konstatuojamoji dalis 

O kadangi Europos bendrijos ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio 
koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo sąlyga, susijusi su žmogaus teisėmis ir 
demokratija, yra teisės požiūriu privalomojo pobūdžio ir pagrįsta dvišališkumo 
principu,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 39
P konstatuojamoji dalis

P. kadangi Europos Sąjunga ir jos partneriai, pasirašydami (išbraukta) susitarimą su 
trečiąja šalimi, kuriame yra sąlyga, susijusi su žmogaus teisėmis ir demokratija, 
prisiima atsakomybę prižiūrėti, kad pasirašydama tą susitarimą1 trečioji šalis gerbs 
tarptautines žmogaus teisių normas, ir kadangi ši sąlyga taikoma abiem šalims,

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 40
1 dalis

1. prašo, kad būtų visapusiškai laikomasi rekomendacijų, išdėstytų įvairiuose 
pranešimuose ir tarptautinėse priemonėse, susijusiose su žmogaus teisių apsauga, ypač 
pirmiau minėtose, skirtose būtent pagrindinėms moterų žmogaus teisėms;
atsižvelgdamas į tai pripažįsta Meksikos padarytą pažangą moterų ir vyrų lygybės 
klausimais ir džiaugiasi, kad buvo priimtas federalinis įstatymas dėl diskriminavimo 
prevencijos ir panaikinimo, ir ragina Meksiką toliau tęsti savo darbą šia linkme;

Or. es

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 41
1 dalis

1. prašo regiono valdžios ir Europos institucijas skrupulingai laikytis rekomendacijų, 
išdėstytų įvairiuose pranešimuose ir tarptautinėse priemonėse, susijusiose su žmogaus 
teisių apsauga, ypač pirmiau minėtose, skirtose būtent pagrindinėms moterų žmogaus 
teisėms;

Or. pt

  
1 Žr. 2006 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos 
Sąjungos susitarimuose ištraukas – W, X ir Y dalis.
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Pakeitimą pateikė Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 42
1a dalis (nauja)

1a. primygtinai reikalauja, kad Meksikos ir Centrinės Amerikos šalių vyriausybės 
imtųsi visų būtinų priemonių, kad pasiektų Jungtinių Tautų apibrėžtų 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 43
2 dalis

2. ragina vyriausybes panaudojant finansinius ir techninius išteklius smurto prieš moteris 
srityje remti prevencijos ir apsaugos politiką, pvz., parengti arba sustiprinti
visuomenės informavimo ir mokymo programas, susijusias su tokio pobūdžio 
problemomis, padidinti institucijų, atsakingų už žmogžudysčių tyrimą, biudžetą, 
sukurti veiksmingą liudytojų, aukų bei jų šeimų apsaugos sistemą, stiprinti teismų, 
saugos korpusų ir generalinių prokurorų galias, siekiant pagerinti sąlygas persekioti ir 
nubausti atsakingus asmenis bei kovoti su narkotikų prekyba ir organizuotu 
nusikalstamumu ; taip pat prašo skatinti geresnį institucijų koordinavimą šiose srityse 
ir valstybių, ir Meksikos federacijos lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 44
2 dalis

2. ragina nacionalines vyriausybes, plėtojant dvišalius santykius su Lotynų Amerikos 
šalimis, ir Europos Sąjungos institucijas, plėtojant strateginę partnerystę, remti 
(panaudojant finansinius ir techninius išteklius smurto prieš moteris srityje)
prevencijos ir apsaugos politiką, stiprinti teismų, saugos korpusų ir generalinių 
prokurorų galias, siekiant pagerinti sąlygas persekioti ir nubausti atsakingus asmenis 
bei kovoti su narkotikų prekyba ir organizuotu nusikalstamumu taip pat prašo skatinti 
geresnį institucijų koordinavimą šiose srityse;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 45
2 dalis

2. ragina vyriausybes, Europos institucijas ir valstybes nares plėtojant 
bendradarbiavimo programas ir panaudojant finansinius ir techninius išteklius smurto 
prieš moteris srityje remti prevencijos ir apsaugos politiką, stiprinti teismų, saugos 
korpusų ir generalinių prokurorų galias, siekiant pagerinti sąlygas persekioti ir 
nubausti atsakingus asmenis bei kovoti su narkotikų prekyba ir organizuotu 
nusikalstamumu; taip pat prašo skatinti geresnį institucijų koordinavimą šiose srityse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 46
2 dalis

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 47
2a dalis (nauja)

2a. ragina susijusias valstybes identifikuoti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir 
nubausti vykdomųjų valdžios organų tarnautojus, kurie slėpė tikrąjį problemos 
mastą ar net pablogino padėtį (pvz., policijos pareigūnus, kurie žiauriai elgėsi su 
aukomis, ar administracijos darbuotojus, kurie ignoravo skundus);

Or. en

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 48
2a dalis (nauja)

2a. ragina Europos institucijas skatinti Europos Sąjungos, valstybių narių ir Centrinės 
Amerikos valstybių bei Meksikos bendradarbiavimą ir dialogą remiant visais 
lygmenimis įgyvendinamas iniciatyvas, pagal kurias siekiama panaikinti smurtą 
prieš moteris, ir raginant įgyvendinti tinkamas aukų ir jų šeimų apsaugos 
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priemones;

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 49
2b dalis (nauja)

2b. ragina Europos Sąjungą skatinti institucijų bendradarbiavimą su Meksika ir 
Centrinės Amerikos valstybėmis, remiant mainų ir bendradarbiavimo programas 
kovos su smurtu prieš moteris srityje, ir stiprinti valstybių narių viešųjų institucijų ir 
jų partnerių bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti pagalbos ir patirties mainų 
projektus šioje srityje;

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 50
4 dalis

4. skatina Centrinės Amerikos valstybes (išbraukta) imtis visų būtinų priemonių siekiant 
veiksmingai kovoti su smurtu prieš moteris; (išbraukta) prašo, kad šiomis 
priemonėmis būtų užtikrinama pagarba visoms pagrindinėms žmogaus teisėms, 
apibrėžtoms visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir Amerikos žmogaus teisių ir 
prievolių deklaracijoje, ir ragina Meksikos federalinę vyriausybę tęsti aktyvią šios 
srities veiklą, pradėtą ankstesnių vyriausybių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 51
4 dalis

4. skatina Centrinės Amerikos valstybes (išbraukta) imtis visų būtinų priemonių siekiant 
veiksmingai kovoti su smurtu prieš moteris ir prašo, kad šiomis priemonėmis būtų 
užtikrinama pagarba visoms pagrindinėms gyventojų teisėms; ragina Meksikos 
vyriausybę tęsti aktyvią šios srities veiklą, pradėtą ankstesnių vyriausybių;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 52
4 dalis

4. skatina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką imtis visų būtinų priemonių siekiant 
veiksmingai kovoti su smurtu prieš moteris ir prašo, kad šiomis priemonėmis būtų 
užtikrinama pagarba visoms pagrindinėms gyventojų teisėms, pvz., užtikrinama 
nemokama teisinė konsultacija nukentėjusioms moterims ir jų šeimoms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 53
4 dalis

4. skatina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką imtis visų būtinų priemonių siekiant 
veiksmingai kovoti su smurtu prieš moteris ir prašo, kad šiomis priemonėmis būtų 
užtikrinama pagarba visoms pagrindinėms gyventojų teisėms; primygtinai reikalauja 
įkurti komisariatą moterims, kuriame galėtų būti priimami aukų iš visos šalies 
skundai;

Or. en

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 54
5 dalis

5. ragina Centrinės Amerikos valstybes (išbraukta) pakeisti savo nacionalinius 
įstatymus taip, kad juos taikant būtų užtikrintos iš tikrųjų lygios vyrų ir moterų 
galimybės, džiaugiasi Meksikos pažanga šioje srityje, padaryta priėmus federalinį 
įstatymą dėl diskriminavimo prevencijos ir panaikinimo ir bendrąjį įstatymą dėl vyrų 
ir moterų lygybės, ir kviečia šių šalių valdžios institucijas remti teisėkūros iniciatyvas, 
kuriomis siekiama buitinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą¹ darbo vietoje ir visose 
visuomeninio gyvenimo srityse kvalifikuoti kaip nusikaltimus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 55
5 dalis

5. ragina Centrinės Amerikos valstybes (išbraukta) iš visų nacionalinių įstatymų 
pašalinti visus moterų diskriminacijos elementus, pripažįsta Meksikos pažangą šioje 
srityje, padarytą priėmus federalinį įstatymą dėl diskriminavimo prevencijos ir 
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panaikinimo ir bendrąjį įstatymą dėl vyrų ir moterų lygybės ir kviečia šių šalių 
valdžios institucijas remti teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama buitinį smurtą ir 
seksualinį priekabiavimą kvalifikuoti kaip nusikaltimus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 56
5 dalis

5. ragina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką iš visų nacionalinių įstatymų pašalinti 
visus moterų diskriminacijos elementus ir kviečia šių šalių valdžios institucijas remti 
teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama buitinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą 
kvalifikuoti kaip nusikaltimus, ir sukurti politikos gaires ir teisės normas, kurias 
įgyvendinant būtų galima kovoti su nebaudžiamumu ir skatinti lyčių lygybę, 
remiantis pilietinės visuomenės atstovų, kurie stengiasi padėti moterų žudymo 
aukoms, pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 57
5 dalis

5. ragina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką iš visų nacionalinių įstatymų pašalinti 
visus moterų diskriminacijos elementus ir kviečia šių šalių valdžios institucijas remti 
teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama veiksmingai užtikrinti vyrų ir moterų lygias 
teises ir buitinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą kvalifikuoti kaip sunkius
nusikaltimus¹;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 58
6 dalis

6. primygtinai ragina Centrinės Amerikos valstybių ir Meksikos vyriausybes gerbti
nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, teikiančių 
paramą moterų žudymo aukoms, veiklą ir sudaryti geresnes šios veiklos sąlygas, 
gerbti aukų šeimas ir žmogaus teisių gynėjus kuriant veiksmingą liudytojų apsaugos 
sistemą ir skatinant kurti žalos atlyginimo aukų šeimoms mechanizmus, kuriuos 
naudojant joms būtų suteikiamos ne tik finansinės išmokos, bet ir psichologinė 
parama, bei užtikrinama teisė kreiptis į teismus, ir užmegzti su jais dialogą ir 
pripažinti jų vaidmens visuomenėje reikšmingumą;



AM\676854LT.doc 19/30 PE 392.138v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 59
6 dalis

6. primygtinai ragina Centrinės Amerikos valstybių ir Meksikos vyriausybes stiprinti 
bendradarbiavimo su pilietinės visuomenės organizacijomis, aukų šeimomis
pagrindus (išbraukta) ir užmegzti su jais dialogą ir pripažinti jų vaidmens 
visuomenėje reikšmingumą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 60
7 dalis

7. skatina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką savo nacionaliniuose įstatymuose¹ 
dalyvaujant visiems socialiniams partneriams stiprinti darbuotojų, ypač moterų 
darbuotojų, teises užtikrinančias priemones;

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 61
7 dalis

7. skatina Centrinės Amerikos valstybes (išbraukta) nacionaliniuose įstatymuose visais
lygmenimis įtvirtinti moterų darbuotojų teises ir vykdyti tarptautinių įmonių kontrolę, 
kad jos, prisiimdamos įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), gerbtų savo darbuotojų 
neliečiamybę ir teises;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 62
7 dalis

7. skatina Centrinės Amerikos valstybes (išbraukta) nacionaliniuose įstatymuose¹ 
įtvirtinti moterų darbuotojų teises ir vykdyti tarptautinių įmonių kontrolę, kad jos, 
prisiimdamos įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), gerbtų savo darbuotojų 
neliečiamybę ir teises;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 63
7 dalis

7. skatina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką nacionaliniuose įstatymuose įtvirtinti 
moterų darbuotojų teises ir vykdyti tarptautinių įmonių kontrolę, kad jos, 
prisiimdamos įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), gerbtų savo darbuotojų 
neliečiamybę, saugumą, fizinę ir dvasinę gerovę ir teises;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 64
7a dalis (nauja)

7a. primygtinai ragina Belizo, Hondūro ir Nikaragvos vyriausybes ratifikuoti JT 
konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo papildomą 
protokolą;

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 65
8 dalis

8. ragina Komisiją derantis dėl būsimų strateginių susitarimų numatyti abipusį 
įsipareigojimą taikyti žmogaus teisių ir demokratijos sąlygos įgyvendinimo 
priemones, kurių teisinėje formuluotėje turėtų būti būtinai nurodomi tarptautiniuose 
paktuose ir valstybių, Meksikos ir Centrinės Amerikos valstybių susitarimuose 
nustatyti įsipareigojimai, ypatingą dėmesį skiriant JT konvencijai dėl visų formų 
moterų diskriminacijos panaikinimo ir jos papildomam protokolui ir JAV žmogaus 
teisių ir pareigų deklaracijai; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 66
8 dalis

8. prašo Komisiją, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais susitarimais ir susitarimais, dėl 
kurių šiuo metu vyksta derybos, remti žmogaus teisių ir demokratijos sąlygos 
įgyvendinimo priemones, kurios teisinė formuluotė turi būti pagrįsta tarptautiniuose 
paktuose ir susitarimuose, kuriuos pasirašė Europos Sąjungos valstybės narės, 
Meksika ir Centrinės Amerikos valstybės, nustatytomis pareigomis ir 
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įsipareigojimais, ypatingą dėmesį skiriant JT konvencijai dėl visų formų moterų 
diskriminacijos panaikinimo ir jos papildomam protokolui;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu
Pakeitimas 67
8 dalis

8. prašo Komisiją, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais susitarimais ir susitarimais, dėl 
kurių šiuo metu vyksta derybos, remti žmogaus teisių ir demokratijos sąlygos 
įgyvendinimo priemones, kurios teisinė formuluotė turi būti pagrįsta tarptautiniuose 
paktuose ir susitarimuose nustatytomis pareigomis ir įsipareigojimais, ypatingą dėmesį 
skiriant JT konvencijoje dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo ir jos 
papildomame protokole numatytoms moterų teisėms bei moterų ir vyrų lygybei;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà
Pakeitimas 68
9 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 69
9 dalis

9. ragina Europos Sąjungos valstybes nares drauge su Meksikos ir Centrinės 
Amerikos valstybių vyriausybėmis parengti bendras kovos su visų formų smurtu 
prieš moteris strategijas ir sudaryti palankias sąlygas, kad aukos, jų šeimos ir 
pilietinė visuomenė galėtų koordinuoti savo veiklą, būti pastebėti ir galėtų kreiptis į 
įstaigas, sukurtas siekiant kovos veiksmus nukreipti teisinga kryptimi;

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská
Pakeitimas 70
9 dalis

9. ragina už Centrinę Ameriką ir Meksiką atsakingas ESBO, Pasaulio prekybos 
organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos ir Komisijos institucijas parengti 
specialią programą, skirtą tarptautinėms įmonėms, siekiant užtikrinti darbuotojų, 
kurie yra priimančių šalių piliečiai, saugumą, padorias darbo sąlygas ir 
nediskriminavimą nustatant darbo užmokestį;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo
Pakeitimas 71
9 dalis

9. prašo Europos Sąjungos atstovybę ir valstybių narių ambasadas Meksikoje 
bendradarbiaujant su ESBO kontaktiniu punktu Meksikoje paraginti tarptautines 
įmones užtikrinti savo darbuotojų moterų saugumą, skatinti kurti padorias darbo 
sąlygas ir panaikinti diskriminavimą nustatant darbo užmokestį;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 72
9 dalis

9. prašo Europos Sąjungos atstovybę (išbraukta) drauge su ESBO kontaktiniu punktu 
Meksikoje parengti specialią programą, skirtą tarptautinių įmonių darbininkėms, 
siekiant užtikrinti šioms moterims saugumą, padorias darbo sąlygas ir 
nediskriminavimą nustatant darbo užmokestį;

Or. es

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 73
9a dalis (nauja)

9a. prašo, kad Europos Sąjunga, bendradarbiaudama su Meksika ir Centrinės 
Amerikos valstybėmis, pirmenybę teiktų regiono teismų ir pataisos įstaigų sistemos 
pertvarkymui ir stiprinimui, skatinant keitimąsi pažangiąja patirtimi, rengiant 
visuomenės informavimo kampanijas ir kuriant aukų, liudytojų ir šeimos narių 
apsaugos priemones, ypač jei gaunamas pranešimas apie įtarimą dėl moterų 
žudymo. Į šį bendradarbiavimą turėtų būti įtraukti ir kiti veikėjai, visų pirma ESBO 
biuras ryšiams Meksikoje, siekiant aukščiausiu lygiu parengti programas ir 
priemones, leidžiančias užtikrinti moterų saugumą, padorias darbo sąlygas bei 
vienodą moterų ir vyrų darbo užmokestį;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 74
10 dalis

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 75
10 dalis

10. prašo Europos Sąjungą, kad bendradarbiaujant (išbraukta) ypač daug dėmesio būtų 
skiriama teismų sistemos pertvarkymui ir stiprinimui, visų pirma prevencijos politikai 
(visuomenės informavimo kampanijoms), teisės sistemai (policijai, advokatams ir 
teisėjams), aukų, liudininkų ir šeimų apsaugai bei pataisos įstaigų sistemai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 76
10 dalis

10. prašo Europos Sąjungą, kad bendradarbiaujant su (išbraukta) Centrinės Amerikos 
šalimis, ypač daug dėmesio būtų skiriama jų teismų sistemos pertvarkymui ir 
stiprinimui, visų pirma prevencijos politikai (visuomenės informavimo kampanijoms), 
teisės sistemai (policijai, advokatams ir teisėjams), aukų, liudininkų ir šeimų apsaugai 
bei pataisos įstaigų sistemai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 77
11 dalis

Išbraukta.

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 78
11 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 79
11 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 80
11 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 81
11 dalis

11. ragina Europos Sąjungą savo atstovybėse Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje įsteigti 
„koordinatoriaus“ (arba „koordinatorės“) pareigybę, kurios paskirtis bus koordinuoti 
Europos Sąjungos, valstybių narių ambasadų, o Meksikoje – ir ESBO nacionalinio 
punkto pastangas, siekiant (išbraukta) sustiprinti šių įstaigų darbuotojų dėmesį vyrų ir 
moterų lygybės klausimams, ypač smurto prieš moteris problemai, (išbraukta) 
užtikrinti, kad moterų žudymo klausimas bus sprendžiamas visais politinio dialogo 
lygmenimis siekiant padaryti galą moterų žudikų nebaudžiamumui, ir teikti metines 
ataskaitas Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 82
11a dalis (nauja)

11a. ragina Komisiją inicijuoti programą, skirtą skatinti, kad būtų gerbiamos žmogaus 
teisės, kurią vykdant būtų tęsiama pastarųjų metų veikla ir kuri turėtų tris 
prioritetines kryptis: a) Meksikos įstatymų suderinimas su tarptautiniais 
įsipareigojimais žmogaus teisių srityje, pvz., su Stambulo protokolu (JT konvencija 
prieš kankinimą); b) smurto prieš vyrus ir moteris panaikinimas; c) teismų sistemos 
reforma; siūlo, kad už biudžetą atsakingos institucijos Europos Sąjungos biudžeto 
projekte sukurtų atskirą biudžeto eilutę, kurios lėšos būtų skirtos žmogaus teisių 
šiame regione skatinimo programoms, kaip kad buvo sukurta dvišalio 
bendradarbiavimo skatinimui skirta biudžeto eilutė;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 83
11a dalis (nauja)

11a. primygtinai ragina Komisiją drauge su Meksika ir Centrinės Amerikos valstybėmis 
tęsti pastarųjų metų veiklą žmogaus teisių srityje ir stiprinti priemones, susijusias su 
smurto prieš moteris panaikinimu, teismų sistemos tobulinimu ir įstatymų 
suderinimu su tarptautiniais įsipareigojimais žmogaus teisių srityje;

Or. es

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 84
11a dalis (nauja)

11a. prašo Komisijos delegaciją Meksikoje siekiant pratęsti pastarųjų metų veiklą kuo 
greičiau parengti naują žmogaus teisių programą, kuri būtų vykdoma trimis 
kryptimis: a) Meksikos įstatymų suderinimas su tarptautiniais įsipareigojimais 
žmogaus teisių srityje, visų pirma įgyvendinant Stambulo protokolą (JT konvencijos 
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą 
papildomas protokolas); b) smurto prieš moteris panaikinimas; c) teismų sistemos 
reforma;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 85
11b dalis (nauja)

11b. prašo Komisijos dvišaliam bendradarbiavimui skirtame biudžete numatyti atskirą 
eilutę programoms, susijusioms su žmogaus teisėmis Meksikoje ir Centrinėje 
Amerikoje, siekiant, kad nebūtų mažinamos ir taip menkos šioms programoms 
skiriamos lėšos;

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 86
12 dalis

12. primygtinai prašo Europos Sąjungą prižiūrėti, kad (išbraukta) dialogo su Meksikos 
federaline vyriausybe ir Centrinės Amerikos valstybių vyriausybėmis (išbraukta)
metu būtų sistemingai paliečiamas smurto prieš moteris, ypač moterų žudymo, ir aukų 
šeimų bei paramos organizacijų galimybės siekti teisingumo klausimas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 87
12 dalis

12. primygtinai prašo Europos Sąjungą prižiūrėti, kad (išbraukta) dialogo su Meksikos 
federaline vyriausybe ir Centrinės Amerikos valstybių vyriausybėmis (išbraukta)
metu būtų sistemingai paliečiamas smurto prieš moteris, ypač moterų žudymo, ir aukų 
šeimų bei paramos organizacijų galimybės siekti teisingumo klausimas;

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 88
13 dalis

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 89
13 dalis

13. prašo, kad Komisija sukonkretintų Meksikai skirto 2007–2013 m. šalies strateginio 
dokumento nuorodas į lyčių problematiką ir prašo įvertinti šio dokumento 
persvarstymo rezultatus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Erika Mann
Pakeitimas 90
13 dalis

13. palankiai vertina Meksikos vyriausybės pastangas spręsti lyčių lygybės problemą ir 
primygtinai prašo atitinkamas Bendrijos institucijas paremti nuolatinio dialogo 
sukūrimą ir keitimąsi teigiama patirtimi šioje srityje ir dalyvauti šiame dialoge;
apgailestauja dėl Meksikai skirto 2007–2013 m. šalies strateginio dokumento 
nekonkretumo vyrų ir moterų lygybės klausimu ir prašo, kad laikotarpio viduryje 
persvarstant šiuos ir paskesnius dokumentus, bendradarbiavimas lyčių lygybės srityje 
būtų išplėstas įtraukiant ir moterų žudymo klausimą; reikalauja integruoti ir veiksmų 
planą, kuriuo būtų siekiama kovoti su moterų žudikais ir jų nebaudžiamumu bei 
pagerinti aukų šeimų galimybes siekti teisingumo;

Or. es

Pakeitimą pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Pakeitimas 91
13a dalis (nauja)

13a. teigiamai vertina Meksikos federalinės vyriausybės pastangas, padarytas 
sprendžiant moterų ir vyrų nediskriminavimo klausimą; ragina valstybes nares 
remti šias pastangas ir prisidėti prie struktūrinio dialogo kūrimo siekiant keistis 
pažangiąją patirtimi šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 92
14 dalis

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Pakeitimas 93
14 dalis

14. prašo, kad, kai įmanoma, (išbraukta) vedant derybas dėl asociacijos susitarimo su 
Centrinės Amerikos šalimis, būtų parengta pažangos, padarytos kovojant su smurtu 
prieš moteris, ataskaita;

Or. es

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 94
16 dalis

16. skatina Europos Sąjungos atstovybes ir valstybių narių ambasadas surengti apvaliojo 
stalo pasitarimą visų formų smurto prieš moteris, moterų žudymo ir nebaudžiamumo 
pasauliniu mastu klausimais, kuriame dalyvautų įvairūs tinklai ir parlamentinės 
iniciatyvos, mokslinių tyrimų centrai, žmogaus teisių gynimo, lyčių lygybės ir aukų 
šeimų asociacijos;

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 95
16 dalis

16. skatina Europos Sąjungos atstovybes ir valstybių narių ambasadas surengti apvaliojo 
stalo pasitarimą visų formų smurto prieš moteris (išbraukta) klausimais, kuriame 
dalyvautų įvairūs tinklai ir parlamentinės iniciatyvos, mokslinių tyrimų centrai, 
žmogaus teisių gynimo, lyčių lygybės ir aukų šeimų asociacijos;

Or. es

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Pakeitimas 96
17 dalis

17. prašo Europos Sąjungos ir Meksikos mišraus parlamentinio komiteto europinę dalį ir 
Europos Parlamento delegaciją ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis savo misijų 
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šiame regione programose sistemingai numatyti punktą „Vyrų ir moterų lygybės 
politikos situacija“ siekiant užtikrinti sistemingą žmogaus teisių padėties stebėseną, 
kaip numatyta dokumentuose, kuriuos 2006 m. patvirtino Europos Parlamento 
delegacijų pirmininkų sueiga;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 97
17 dalis

17. prašo Europos Sąjungos ir Meksikos jungtinį parlamentinį komitetą (išbraukta) ir 
Europos Parlamento delegaciją ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis sistemingai 
numatyti savo veikloje lyčių lygybės problematiką, ypatingą dėmesį skiriant moterų 
žudymui, ir toliau skatinti dialogą bei bendradarbiauti parlamentinių susitikimų 
metu; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 98
17 dalis

17. prašo Europos Sąjungos ir Meksikos mišraus parlamentinio komiteto europinę dalį ir 
Europos Parlamento delegaciją ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis savo misijų 
šiame regione programose ir Meksikos bei Centrinės Amerikos parlamentinių 
delegacijų vizitų Europoje metu sistemingai numatyti punktą „Smurtas prieš moteris,
moterų žudymas ir nebaudžiamumas Meksikoje, Centrinėje Amerikoje ir Europoje“

Or. es

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 99
17 dalis

17. ragina Europos Sąjungos ir Meksikos mišraus parlamentinio komiteto europinę dalį ir 
savo delegaciją ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis savo atitinkamų 
parlamentinių misijų programose sistemingai numatyti punktą „Seksualinis smurtas, 
moterų žudymas ir nebaudžiamumas Meksikoje, Centrinėje Amerikoje ir Europoje“;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 100
18 dalis

18. siūlo, kad prieš Limos aukščiausio lygio susitikimą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetas, Žmogaus teisių pakomitetis ir kompetentingos delegacijos surengtų 
bendrąjį klausymą dėl moterų žudymo, kuriame būtų apibendrinti taikytomis 
priemonėmis pasiekti rezultatai, ypač susiję su dviejų Olandijos piliečių nužudymu 
Meksikoje, įskaitant šioje srityje veikiančių Meksikos institucijų patirtį;

Or. es

Pakeitimą pateikė Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pakeitimas 101
18 dalils

18. siūlo, kad prieš Limos aukščiausio lygio susitikimą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetas, Žmogaus teisių pakomitetis ir kompetentingos delegacijos surengtų 
bendrąjį klausymą dėl moterų žudymo, kuriame būtų apibendrinti taikytomis 
priemonėmis pasiekti rezultatai kovojant su smurtu prieš moteris ir Europos 
Sąjungoje, ir Lotynų Amerikoje;

Or. es


