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Pakeitimas 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad lyčių lygybės aspekto 
integravimą į išorinius santykius sudaro 
kiekybinė ir kokybinė dimensijos, todėl 
reikia atkreipti dėmesį ne tik į darbuotojų 
skaičių ir kontrolinius sąrašus, taip pat 
reikia sutelkti dėmesį į tai, kaip lyčių 
aspektas galėtų padėti padidinti ES 
politikos ir misijų veiksmingumą ir 
sėkmę;

Or. en

Pakeitimas 2
Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Tarybą paskirti Europos 
moterų teisių įgaliotinį, kuris įtvirtintų ES 
įsipareigojimą stiprinti moterų teises 
užsienio ir vystomosios politikos srityse;

Or. en

Pakeitimas 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad nors ir paskyrus 
patarėjus lyčių klausimais vykdant 
Europos saugumo ir gynybos politikos 
(ESGP) operaciją buvo žengtas pirmasis 
žingsnis, pagrindinė problema yra ta, kad 
vis dar nėra konkrečios ES lyčių lygybės 
politikos, ypač politikos, susijusios su 
saugumo aspektais, stinga susipažinimo 
su ir sąmoningumo lyčių klausimais ir 
(arba) nenorima pripažinti jų svarbos, o 
taip pat nėra išankstinio lyčių 
paskirstymo;

Or. en

Pakeitimas 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad prievartavimas ir 
seksualinis smurtas naudojami kaip karo 
priemonė; pabrėžia, kad už tai turėtų būti 
baudžiama taip pat kaip už karo 
nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai; 
ragina rengti daugiau aukoms skirtų 
paramos programų;

Or. en

Pakeitimas 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pritaria, kad vykdant beveik kiekvieną 
ESGP misiją būtų paskirtas patarėjas 
lyčių klausimais, kaip numatyta 2006 m. 
lapkričio mėn. Tarybos išvadose1; vis 
dėlto pabrėžia, kad tai, jog biudžete, iš 
kurio finansuojamos ESGP misijos, nėra 
pakankamai lyčių aspektui skirtų eilučių, 
gali trukdyti jų darbui; ragina skirti 
pakankamai finansinių išteklių ir visą 
darbo dieną dirbančių darbuotojų, 
paskirtų šiam tikslui, ir pabrėžia, kad 
lyčių lygybės klausimai turėtų būti 
sprendžiami visais vadovavimo 
lygmenimis tiek Briuselyje, tiek operacijų 
veiksmų vietose;

Or. en

Pakeitimas 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad dedama daug pastangų 
siekiant, kad ESGP saugumo ir gynybos 
kultūra apimtų lyčių aspektą, įskaitant 
kokybinės lyčių integravimo į ESGP 
dimensijos plėtojimą (pvz., klausimynų, 
kontrolinių sąrašų sudarymą, ESGP 
operacijose dalyvaujančių vyrų ir moterų, 
skaičiavimą ir kt.) tačiau pabrėžia, kad 
reikia kurti kokybinę konceptualią 
sistemą siekiant suvokti socialines ir 
ekonomines aplinkybes tų vietų, kuriose 
dislokuojamos ESGP misijos (t. y. 
konfliktų vietų), ir su lyčių lygybe 

                                               
1 Europos Sąjungos Tarybos Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos (BRIST) išvados. Sekretoriato 
dokumentas (14884/1/06 Rev1) dėl lyčių lygybės skatinimo ir lyčių aspekto integravimo valdant krizes. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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susijusius klausimus įgyvendinant 
operacijas (programas);

Or. en

Pakeitimas 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad šiuo metu moterys užima 
tik du iš šešiolikos ES atstovų ir 
įgaliotinų, kuriuos skiria generalinis 
sekretorius ir vyriausiasis įgaliotinis 
Javier Solana, postų; primena Tarybos 
įsipareigojimą didinti lyčių pusiausvyrą 
vykdant ESGP operacijas, įskaitant 
vadovaujamus postus užimančių asmenų, 
ir ragina valstybes nares iškelti daugiau 
moterų kandidačių į laisvus BUSP/ESGP 
postus, įskaitant ir ES ypatingųjų 
įgaliotinių bei misijų vadovų postus;

Or. en

Pakeitimas 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia vykdant ES misijas įgytos 
patirties svarbą, t. y., kad lyčių aspektas 
turi būti integruotas vykdant operacijas, 
kurias vykdant jau pasiektas duomenų 
rinkimo etapas, ir jis turi būti pateiktas 
aiškiai, konkrečiai ir praktiškai; kad 
mokymai lyčių aspekto tema turėtų būti 
rengiami dar prieš paskirstant personalą 
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ir kad pareigūnai lyčių lygybės klausimais 
turėtų būtų atrinkti ir paskirti kaip galima 
anksčiau pagal konkrečius kriterijus; dar 
kartą pabrėžia, kad svarbu reguliariai 
pranešti apie lyčių lygybės problemas, 
siekiant kontroliuoti pažangą, daromą 
integruojant lyčių aspektą, ir įvertinti 
lyčių lygybės padėtį operacijų vietose;

Or. en

Pakeitimas 9
Maria Petre

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi dėl to, kad lyčių lygybės ir 
moterų teisių klausimai nuolat įtraukiami į 
šalių ir regionų strateginius dokumentus ir į 
nacionalines orientacines programas; 
pabrėžia, kaip svarbu planuojant šias 
programas laikytis visapusiško požiūrio į 
moterų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir 
palaikant taiką, ir ragina Komisiją 
integruoti lyčių aspektą į savo vystomojo 
bendradarbiavimo pagalbos sektorių (pvz., 
teisingumo, valdymo, sveikatos apsaugos ir 
švietimo) politiką;

4. džiaugiasi dėl to, kad lyčių lygybės ir 
moterų teisių klausimai nuolat įtraukiami į 
šalių ir regionų strateginius dokumentus ir į 
nacionalines orientacines programas; 
pabrėžia, kaip svarbu planuojant šias 
programas laikytis visapusiško požiūrio į 
moterų vaidmenį konfliktų vietose ir 
palaikant taiką, ir ragina Komisiją 
integruoti lyčių aspektą į savo vystomojo 
bendradarbiavimo pagalbos sektorių (pvz., 
teisingumo, valdymo, sveikatos apsaugos ir 
švietimo) politiką;

Or. ro

Pakeitimas 10
Ana Maria Gomes

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi dėl to, kad lyčių lygybės ir 
moterų teisių klausimai nuolat įtraukiami į 

4. džiaugiasi dėl to, kad lyčių lygybės ir 
moterų teisių klausimai nuolat įtraukiami į 
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šalių ir regionų strateginius dokumentus ir į 
nacionalines orientacines programas; 
pabrėžia, kaip svarbu planuojant šias 
programas laikytis visapusiško požiūrio į 
moterų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir 
palaikant taiką, ir ragina Komisiją 
integruoti lyčių aspektą į savo vystomojo 
bendradarbiavimo pagalbos sektorių (pvz., 
teisingumo, valdymo, sveikatos apsaugos ir 
švietimo) politiką;

šalių ir regionų strateginius dokumentus ir į 
nacionalines orientacines programas, 
tačiau taip pat apgailestauja, kad lyčių 
lygybės problema dažnai minima tik 
aptariant kitus klausimus, nenurodant 
jokių konkrečių veiksmų, tikslų ir 
laikotarpių ar skiriamų biudžeto lėšų; 
pabrėžia, kaip svarbu planuojant šias 
programas laikytis visapusiško požiūrio į 
moterų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir 
palaikant taiką, ir ragina Komisiją
integruoti lyčių aspektą į savo vystomojo 
bendradarbiavimo pagalbos sektorių (pvz., 
teisingumo, valdymo, sveikatos apsaugos ir 
švietimo) politiką;

Or. en

Pakeitimas 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi dėl to, kad lyčių lygybės ir 
moterų teisių klausimai nuolat įtraukiami į 
šalių ir regionų strateginius dokumentus ir į 
nacionalines orientacines programas; 
pabrėžia, kaip svarbu planuojant šias 
programas laikytis visapusiško požiūrio į 
moterų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir 
palaikant taiką, ir ragina Komisiją 
integruoti lyčių aspektą į savo vystomojo 
bendradarbiavimo pagalbos sektorių (pvz., 
teisingumo, valdymo, sveikatos apsaugos ir 
švietimo) politiką;

4. džiaugiasi dėl to, kad lyčių lygybės ir 
moterų teisių klausimai nuolat įtraukiami į 
šalių ir regionų strateginius dokumentus ir į 
nacionalines orientacines programas; 
pabrėžia, kaip svarbu planuojant šias 
programas laikytis visapusiško požiūrio į 
moterų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir 
palaikant taiką, ir ragina Komisiją 
integruoti lyčių aspektą į savo vystomojo 
bendradarbiavimo pagalbos sektorių (pvz., 
teisingumo, valdymo, sveikatos apsaugos ir 
švietimo) politiką; primygtinai ragina, kad 
su lyčių lygybės klausimais susijusi veikla 
ir tikslai būtų įtraukti rengiant naujas 
strategijas;

Or. es
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Pakeitimas 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. yra įsitikinęs, kad planuojant ESGP 
misijas reikėtų atsižvelgti į vietinių moterų 
organizacijų įtraukimą į taikos procesą 
siekiant pasinaudoti jų savita pagalba, 
kurią jos gali suteikti, ir pripažinti, kad 
konfliktai ypatingai paveikia moteris;

Or. en

Pakeitimas 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad į taikos siekimą, 
konfliktų prevenciją ir sprendimą, taikos 
palaikymo operacijas, šalių atkūrimą ir 
atstatymą po konfliktų reikia įtraukti lyčių 
aspektą ir užtikrinti, kad lyčių aspektas 
būtų visų šios srities programų dalis;

Or. en

Pakeitimas 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad šiuo metu kvotos yra 
būtina priemonė siekiant užtikrinti lyčių 
lygybę vykdant taikos ir saugumo misijas, 
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priimant sprendimus nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose atstatymo procesuose ir 
siekiant užtikrinti moterų politinį 
dalyvavimą prie derybų stalo; ragina, kad 
bent 40 proc. žmonių, dalyvaujančių 
visame taikos procese, būtų moterys; šis 
skaičius turėtų būti taikomas 
tarpininkavimui, taikos palaikymui, taikos 
kūrimui ir konfliktų prevencijai, įskaitant 
informacijos ir stebėsenos uždavinius ir 
derybas dėl taikos;

Or. en

Pakeitimas 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad svarbu įtraukti lyčių 
aspektą į kaimynystės ir vystomojo 
bendradarbiavimo politiką siekiant 
užtikrinti lyčių lygybę ir stiprinti moterų 
teises, nes tai yra pagrindinė priemonė 
pagerinti žmogaus teisių padėtį ir kovoti 
su skurdu;

Or. es

Pakeitimas 16
Maria Petre

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad į visas finansines 
priemones, susijusias su ES išorės 
santykiais, plėtra ir vystymosi politika, 

5. pažymi, kad į visas finansines 
priemones, susijusias su ES išorės 
santykiais, plėtra ir vystymosi politika, 
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tiesiogiai įtraukti lyčių lygybės ir moterų 
teisių klausimai, net jei neskiriama 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių; ragina Komisiją šiose politikos 
srityse konsoliduoti biudžeto lėšas ir skirti 
finansavimą lyčių lygybės problemoms 
spręsti;

tiesiogiai įtraukti lyčių lygybės ir moterų 
teisių klausimai, net jei neskiriama 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių; ragina Komisiją per pagrįstą 
laikotarpį šiose politikos srityse 
konsoliduoti biudžeto lėšas ir skirti 
finansavimą lyčių lygybės problemoms 
spręsti;

Or. ro

Pakeitimas 17
Ana Maria Gomes

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad į visas finansines 
priemones, susijusias su ES išorės 
santykiais, plėtra ir vystymosi politika, 
tiesiogiai įtraukti lyčių lygybės ir moterų 
teisių klausimai, net jei neskiriama 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių; ragina Komisiją šiose politikos 
srityse konsoliduoti biudžeto lėšas ir skirti 
finansavimą lyčių lygybės problemoms 
spręsti;

5. pažymi, kad į visas finansines 
priemones, susijusias su ES išorės 
santykiais, plėtra ir vystymosi politika, 
tiesiogiai įtraukti lyčių lygybės ir moterų 
teisių klausimai, net jei neskiriama 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių; ragina Komisiją šiose politikos 
srityse konsoliduoti biudžeto lėšas, skirti 
finansavimą lyčių lygybės problemoms 
spręsti ir parengti rodiklius ir gaires, 
padėsiančius įvertinti rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad siekiant veiksmingai 
integruoti lyčių aspektą reikia glaudesnio 
teikėjų ir dalyvių bendradarbiavimo, 
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atskaitomybės  mechanizmų ir aktyvesnio 
nacionalinių vyriausybių dalyvavimo 
vystymosi procese; pabrėžia EB ir JT 
partnerystės dėl lyčių lygybės vystomojo 
bendradarbiavimo ir taikos labui, o taip 
pat su lyčių aspektu susijusių biudžeto 
sudarymo iniciatyvų svarbą; pritaria 
darbo grupės moterų, taikos ir saugumo 
klausimais sudarymui, numatytam 
laikantis visapusiško požiūrio į JTST 
rezoliucijų 1325 ir 1820 įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Ana Maria Gomes

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad Komisijos 
vystymosi politikoje nenumatyta 
pakankamai investicijų į mergaičių ir 
moterų sveikatą, o taip pat ir į sveikatos 
priežiūros sektorių; pabrėžia, kad, 
atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų 
specialiąją ataskaitą dėl sveikatos 
priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus 
nuo Sacharos skirtos EB paramos 
vystymuisi (2009 m. sausio mėn.), 
sveikatos priežiūros sektoriui Afrikos 
šalyse į pietus nuo Sacharos numatytų 
lėšų dalis EB su sveikatos priežiūra 
susijusios paramos vystymuisi biudžete 
nepadidėjo nuo 2000 m.; ragina Komisiją 
žymiai padidinti investicijas į sveikatos 
priežiūros sektorių, ypač į 5-ąjį 
Tūkstantmečio vystymosi tikslą (motinos 
sveikatą) ir į lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Ana Maria Gomes

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. išreiškia susirūpinimą dėl to, kaip 
Komisija ketina laikytis įsipareigojimo 
20 proc. EB pagalbos skirti pagrindiniams 
sveikatos ir švietimo sektoriams; pabrėžia 
mergaičių išsilavinimo ir mergaičių ir 
berniukų švietimo lyčių lygybės 
klausimais svarbą, todėl ragina EB 
pagalbos programose daugiau dėmesio 
skirti švietimui lyčių lygybės klausimais;

Or. en
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