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Grozījums Nr. 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka integrētajai pieejai 
dzimumu līdztiesībai ārējo attiecību jomā 
ir kvantitatīva un kvalitatīva dimensija, 
kas prasa raudzīties pāri personāla 
skaitam un kontroles sarakstiem, kā arī 
orientēties uz to, kā ar dzimumu 
līdztiesības perspektīvu aktīvi veicināt ES 
politikas un misiju efektivitāti un 
panākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Padomi iecelt Eiropas sūtni 
sieviešu tiesību jautājumos, kurš 
stiprinātu ES apņēmību veicināt sieviešu 
pilnvaras ārpolitikā un attīstības politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda uz pavērsienu, nozīmējot 
padomniekus dzimumu līdztiesības 
jautājumos Eiropas drošības un 
aizsardzības politikas (EDAP) operācijās, 
tomēr galvenā problēma joprojām ir 
konkrētas ES dzimumu līdztiesības 
politikas trūkums, jo īpaši tādas politikas, 
kas attiektos uz drošības aspektiem, 
saprašanās trūkums starp dzimumiem, 
neinformētība par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem un/vai nevēlēšanās atzīt šās 
problēmas nozīmību un dzimumu 
līdztiesības principa neievērošana, 
izvietojot personālu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka izvarošana un seksuāla 
vardarbība tiek izmantotas par kara 
ieročiem; uzsver, ka šādi vardarbības akti 
ir jāsoda kā kara noziegumi un noziegumi 
pret cilvēci; prasa vairāk atbalsta 
programmu cietušajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)



AM\764240LV.doc 5/13 PE418.358v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē, ka atbilstoši Padomes 
2006. gada novembra secinājumiem1

gandrīz visās EDAP misijās ir iecelts 
padomnieks dzimumu līdztiesības 
jautājumos; tomēr uzsver, ka budžeta 
pozīciju trūkums EDAP misiju 
finansēšanai pasākumiem dzimumu 
līdztiesības jomā var vājināt šo misiju 
darbu; šajā sakarībā prasa nodrošināt 
atbilstošus finanšu resursus un pilnas 
slodzes personālu, kā arī norāda, ka 
jāvelta uzmanība dzimumu līdztiesības 
jautājumiem visos lēmumu pieņemšanas 
līmeņos gan Briselē, gan operāciju 
norises laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē pašreizējos centienus iekļaut 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai 
EDAP drošības un aizsardzības kultūrā, 
ieskaitot kvantitatīvas dimensijas 
attīstīšanu integrētā pieejā dzimumu 
līdztiesībai EDAP (piemēram, ar 
aptaujām, kontroles sarakstiem, vīriešu 
un sieviešu uzskaiti EDAP operācijās 
u. tml.); tomēr uzsver, ka jāizstrādā 
kvalitatīva konceptuāla sistēma, lai 
saprastu sociāli ekonomisko kontekstu, 
kādā EDAP misijas tiek izvietotas 
(piemēram, konfliktu zonās), kā arī uzsver 

                                               
1 Eiropas Savienības Padomes Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes (VLĀAP) secinājumi — Sekretariāta 
dokuments (14884/1/06 Rev1) par dzimumu līdztiesības veicināšanu un dzimumu līdztiesības aspekta 
iesaistīšanu krīzes pārvaldīšanā. www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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bažas par operāciju un programmu 
īstenošanu no dzimumu līdztiesības 
viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzīmē, ka no 16 ģenerālsekretāra un 
augstā pārstāvja Javier Solana
ieceltajiem ES pārstāvjiem un sūtņiem 
tikai divi ir sievietes; atgādina Padomes 
apņemšanos arī uzlabot dzimumu 
līdzsvaru EDAP operācijās, tostarp arī 
augstākās vadības līmenī, un aicina 
dalībvalstis izvirzīt vairāk sieviešu 
kandidātu gaidāmajām KĀDP un EDAP 
misijām, jo īpaši ES īpašā pārstāvja un 
misijas vadītāja amatam;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver ES misijās gūtās pieredzes 
nozīmi, proti, ka dzimumu līdztiesības 
perspektīva jāintegrē operācijās jau faktu 
vākšanas posmā un jāpasniedz skaidrā, 
konkrētā un praktiskā veidā; ka mācības 
par dzimumu līdztiesību jāievieš pirms
personāla izvietošanas un galvenās par 
dzimumu līdztiesību atbildīgās personas 
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jāizvēlas un jāieceļ pēc iespējas savlaicīgi, 
pamatojoties uz īpašiem kritērijiem;
uzsver arī, ka svarīgi periodiski ziņot par 
jautājumiem saistībā ar dzimumu 
līdztiesību, lai kontrolētu, kā misijās noris 
dzimumu līdztiesības perspektīvas 
integrācija, un novērtētu situāciju 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību operāciju 
zonā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Maria Petre

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž gandarījumu par to, ka dzimumu 
līdztiesība un sieviešu tiesības ir pastāvīgi 
ņemtas vērā valsts un reģionālajos 
stratēģijas dokumentos un valsts 
indikatīvajās programmās; norāda uz 
nepieciešamību ietvert plānošanā 
visaptverošu pieeju sievietēm konfliktu
situācijās un miera nostiprināšanu un 
aicina Komisiju iekļaut dzimumu 
dimensiju atbalsta attīstības sadarbībai 
nozares jomās, piemēram, tieslietās,
pārvaldē, veselībā un izglītībā;

4. pauž gandarījumu par to, ka dzimumu 
līdztiesība un sieviešu tiesības ir pastāvīgi 
ņemtas vērā valsts un reģionālajos 
stratēģijas dokumentos un valsts 
indikatīvajās programmās; norāda uz 
nepieciešamību ietvert plānošanā 
visaptverošu pieeju sievietēm konfliktu
zonās un miera nostiprināšanā un aicina 
Komisiju iekļaut dzimumu dimensiju 
atbalsta attīstības sadarbībai nozares jomās, 
piemēram, tieslietās, pārvaldē, veselībā un 
izglītībā;

Or. ro

Grozījums Nr. 10
Ana Maria Gomes

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž gandarījumu par to, ka dzimumu 4. pauž gandarījumu par to, ka dzimumu 
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līdztiesība un sieviešu tiesības ir pastāvīgi 
ņemtas vērā valsts un reģionālajos 
stratēģijas dokumentos un valsts 
indikatīvajās programmās; norāda uz 
nepieciešamību ietvert plānošanā 
visaptverošu pieeju sievietēm konfliktu 
situācijās un miera nostiprināšanu un aicina 
Komisiju iekļaut dzimumu dimensiju 
atbalsta attīstības sadarbībai nozares jomās, 
piemēram, tieslietās, pārvaldē, veselībā un 
izglītībā;

līdztiesība un sieviešu tiesības ir pastāvīgi 
ņemtas vērā valsts un reģionālajos 
stratēģijas dokumentos un valsts 
indikatīvajās programmās, bet tajā pašā 
laikā pauž nožēlu, ka dzimumu 
līdztiesības jautājumu bieži min kā 
transversālu, nenorādot īpašus 
pasākumus, konkrētus mērķus un 
termiņus vai piešķirtos līdzekļus; norāda 
uz nepieciešamību ietvert plānošanā 
visaptverošu pieeju sievietēm konfliktu 
situācijās un miera nostiprināšanu un aicina 
Komisiju iekļaut dzimumu dimensiju 
atbalsta attīstības sadarbībai nozares jomās, 
piemēram, tieslietās, pārvaldē, veselībā un 
izglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž gandarījumu par to, ka dzimumu 
līdztiesība un sieviešu tiesības ir pastāvīgi 
ņemtas vērā valsts un reģionālajos 
stratēģijas dokumentos un valsts 
indikatīvajās programmās; norāda uz 
nepieciešamību ietvert plānošanā 
visaptverošu pieeju sievietēm konfliktu 
situācijās un miera nostiprināšanu un aicina 
Komisiju iekļaut dzimumu dimensiju 
atbalsta attīstības sadarbībai nozares jomās, 
piemēram, tieslietās, pārvaldē, veselībā un 
izglītībā;

4. pauž gandarījumu par to, ka dzimumu 
līdztiesība un sieviešu tiesības ir pastāvīgi 
ņemtas vērā valsts un reģionālajos 
stratēģijas dokumentos un valsts 
indikatīvajās programmās; norāda uz 
nepieciešamību ietvert plānošanā 
visaptverošu pieeju sievietēm konfliktu 
situācijās un miera nostiprināšanu un aicina 
Komisiju iekļaut dzimumu dimensiju 
atbalsta attīstības sadarbībai nozares jomās, 
piemēram, tieslietās, pārvaldē, veselībā un 
izglītībā; stingri prasa iekļaut 
turpmākajās stratēģijās ar dzimumu 
līdztiesību saistītus pasākumus un 
mērķus;

Or. es
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Grozījums Nr. 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž pārliecību, ka EDAP misiju 
plānošanā jāņem vērā vietējo sieviešu 
organizāciju iekļaušana miera 
uzturēšanas procesā, lai šīs organizācijas 
varētu dot savu īpašo ieguldījumu un lai 
būtu iespējams apzināt īpašos veidus, kā 
konflikta apstākļi ietekmē sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību integrēt 
dzimumu līdztiesības perspektīvu miera 
nodrošināšanā, konfliktu novēršanā un 
atrisināšanā, miera uzturēšanas 
operācijās, kā arī rehabilitācijā un 
rekonstrukcijā pēc konflikta, un 
nodrošināt dzimumu jautājumu iestrādi 
visās programmās šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka kvotas šobrīd ir 
neaizstājams līdzeklis dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai miera un 
drošības misijās, lēmumu pieņemšanā 
valstu un starptautiskajā rekonstrukcijas 
procesā, lai garantētu sieviešu politisku 
klātbūtni pie sarunu galda; prasa, lai no 
visiem miera procesā iesaistītajiem 
cilvēkiem vismaz 40 % būtu sieviešu; šis 
skaitlis ir jāpiemēro starpniecībai, miera 
uzturēšanai, miera atjaunošanai, miera 
veidošanai un konfliktu novēršanai, 
ieskaitot informācijas un novērošanas 
uzdevumus, kā arī miera sarunas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka dzimumu līdztiesības un 
lielāku sieviešu pilnvaru vārdā 
kaimiņattiecību un attīstības sadarbības 
politikā ir svarīgi integrēt dzimumu 
līdztiesības perspektīvu, jo tas ir galvenais 
līdzeklis cilvēktiesību stāvokļa 
uzlabošanai un cīņai pret nabadzību;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Maria Petre

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka visi finanšu instrumenti 
saistībā ar ES ārējām attiecībām, 
paplašināšanos un attīstības politikas 
virzieniem ietver vispārīgu atsauci uz 
dzimumu vienlīdzību un sieviešu tiesībām, 
tomēr piešķirtie finanšu līdzekļi un 
cilvēkresursi šķiet nepietiekami; aicina 
Komisiju šajās politikas jomās nostiprināt 
līdzekļu piešķiršanu dzimumu līdztiesībai 
un piešķirt finansējumu ar dzimumu 
saistītām problēmām;

5. atzīmē, ka visi finanšu instrumenti 
saistībā ar ES ārējām attiecībām, 
paplašināšanos un attīstības politikas 
virzieniem ietver vispārīgu atsauci uz 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām, 
tomēr piešķirtie finanšu līdzekļi un 
cilvēkresursi šķiet nepietiekami; aicina 
Komisiju šajās politikas jomās nostiprināt 
līdzekļu piešķiršanu dzimumu līdztiesībai 
un piešķirt finansējumu ar dzimumu 
saistītām problēmām saprātīgā grafikā;

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Ana Maria Gomes

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka visi finanšu instrumenti 
saistībā ar ES ārējām attiecībām, 
paplašināšanos un attīstības politikas 
virzieniem ietver vispārīgu atsauci uz 
dzimumu vienlīdzību un sieviešu tiesībām, 
tomēr piešķirtie finanšu līdzekļi un 
cilvēkresursi šķiet nepietiekami; aicina 
Komisiju šajās politikas jomās nostiprināt 
līdzekļu piešķiršanu dzimumu līdztiesībai 
un piešķirt finansējumu ar dzimumu 
saistītām problēmām;

5. atzīmē, ka visi finanšu instrumenti 
saistībā ar ES ārējām attiecībām, 
paplašināšanos un attīstības politikas 
virzieniem ietver vispārīgu atsauci uz 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām, 
tomēr piešķirtie finanšu līdzekļi un 
cilvēkresursi šķiet nepietiekami; aicina 
Komisiju šajās politikas jomās nostiprināt 
līdzekļu piešķiršanu dzimumu līdztiesībai 
un piešķirt finansējumu ar dzimumu 
saistītām problēmām, kā arī izstrādāt 
rādītājus un kritērijus, kas palīdzētu 
novērtēt rezultātus;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka efektīvai dzimumu 
līdztiesības perspektīvas integrācijai ir 
nepieciešama pastiprināta koordinācija 
starp devējiem un dalībniekiem, 
pārskatatbildības mehānismi un lielāka 
dalībvalstu valdību dalība attīstības 
procesā; šajā sakarībā uzsver pievienoto 
vērtību ES un ANO partnerattiecībām 
dzimumu līdztiesības jautājumā attīstībai 
un mieram un iniciatīvām dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanai budžeta 
plānošanā; atzinīgi vērtē darba grupu par 
sievietēm, mieru un drošību, kuras izveidi 
paredz vispārēja pieeja ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 1325 un Nr. 1820 
īstenošanai Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ana Maria Gomes

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka saistībā ar attīstības 
politiku izpaliek Komisijas ieguldījumi 
meiteņu un sieviešu veselības jomā, kā arī 
veselības aprūpes nozarē; norāda, ka 
saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas īpašo 
paziņojumu (2009. gada janvārī) par EK 
attīstības palīdzību medicīnas 
pakalpojumiem Subsahāras Āfrikā 
piešķīrumu daļa no EK kopējās attīstības 
palīdzības veselības aprūpes nozarei 
Subsahāras Āfrikā kopš 2000. gada nav 



AM\764240LV.doc 13/13 PE418.358v01-00

LV

palielinājusies; aicina Komisiju būtiski 
palielināt ieguldījumus veselības aprūpes 
nozarē un jo īpaši 5. Tūkstošgades 
attīstības mērķī un seksuālajā un 
reproduktīvajā veselībā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ana Maria Gomes

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pauž bažas par to, kā Komisija plāno 
izpildīt savas saistības piešķirt 20 % no 
EK atbalsta palīdzības veselības aprūpes 
pamatpakalpojumiem un pamatizglītībai;
uzsver izglītības nozīmi meitenēm un
dzimumizglītības nozīmi meitenēm un 
zēniem un tādēļ prasa EK atbalsta 
programmās palielināt atbalstu 
dzimumizglītībai;

Or. en
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