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26.2.2018 A8-0022/1 

Grozījums Nr.  1 

Dubravka Šuica 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

2017/2194(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā sieviešu diskriminācija skar 

arī lauku apvidu sievietes; tā kā lielākā daļa 

pasaules sieviešu dzīvo lauku apvidos un 

tādēļ ir vairāk pakļautas daudzējādiem 

diskriminācijas veidiem vecuma, šķiras, 

etniskās piederības, rases, invaliditātes un 

dzimuma identitātes dēļ; 

F. tā kā sieviešu diskriminācija skar 

arī lauku apvidu sievietes; tā kā pasaulē 

lielākā daļa sieviešu dzīvo lauku apvidos 

un tādēļ ir vairāk pakļautas daudzējādiem 

diskriminācijas veidiem, kas ir definēti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Grozījums Nr.  2 

Dubravka Šuica 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

2017/2194(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.aa punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  (a)a atbalstīt mātes, kuras lauku 

apvidos veic uzņēmējdarbību, jo viņas 

saskaras ar konkrētām grūtībām; uzsver, 

ka, veicinot uzņēmējdarbību šo sieviešu 

vidū, ir iespējams ne tikai panākt sekmīgu 

darba un privātās dzīves saskaņošanu, bet 

arī stimulēt jaunas darba iespējas un 

labāku dzīves kvalitāti lauku apvidos, un 

mudināt citas sievietes īstenot praksē 

savus projektus; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Grozījums Nr.  3 

Dubravka Šuica 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

2017/2194(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. k punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(k) mobilizēt dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai vajadzīgos resursus, 

integrējot dzimuma aspektu visos politikas 

virzienos un darbībās, tostarp budžeta 

plānošanā saskaņā ar dzimumu 

līdztiesības principu, lai šādā veidā 

apkarotu diskrimināciju; 

(k) mobilizēt resursus, kas vajadzīgi, 

lai nodrošinātu līdztiesību, politikas 

virzienos un darbībās, ja iespējams, 

integrējot dzimumu aspektu un ievērojot 
dzimumu līdztiesības principu budžeta 

plānošanā, un izmantot tos kā līdzekļus 

sieviešu un vīriešu vienlīdzības principa 

īstenošanai praksē; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Grozījums Nr.  4 

Dubravka Šuica 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

2017/2194(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. w punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(w) nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu 

infrastruktūru un sabiedriskos 

pakalpojumus lauku apvidu sievietēm un 

kopienām un veikt ieguldījumus to 

attīstīšanā un uzturēšanā; 

(w) nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu 

infrastruktūru un sabiedriskos un privātos 

pakalpojumus lauku apvidu sievietēm un 

kopienām un veikt ieguldījumus to 

attīstīšanā un uzturēšanā; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Grozījums Nr.  5 

Dubravka Šuica 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

2017/2194(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. ae punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(ae) izstrādāt nodarbinātības politiku, 

pakalpojumus un programmas, lai risinātu 

lauku apvidu sieviešu nestabilo situāciju, 

jo viņas nereti strādā ēnu ekonomikas 

nozarēs un var saskarties ar daudzējādiem 

starpnozaru diskriminācijas veidiem 

dzimuma, vecuma, šķiras, reliģijas, 

etniskās piederības, invaliditātes vai 

dzimuma identitātes dēļ; sniegt pielāgotu 

palīdzību un atbalstu viņu vajadzībām un 

viņu interesēs; 

(ae) izstrādāt nodarbinātības politiku, 

pakalpojumus un programmas, lai 

pievērstos lauku apvidu sieviešu situācijai, 

jo viņas, iespējams, strādā ēnu ekonomikas 

nozarēs un saskaras ar daudzējādiem 

diskriminācijas veidiem, kas ir definēti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; 

sniegt pielāgotu palīdzību un atbalstu viņu 

vajadzībām un viņu interesēs; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Grozījums Nr.  6 

Dubravka Šuica 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

2017/2194(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. af punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(af) izstrādāt programmas, lai 

nodrošinātu, ka sievietes un viņu ģimenes 

var piekļūt universālām sociālās 

aizsardzības sistēmām, kas ietekmē viņu 

pensionēšanās situāciju nākotnē un 

tādējādi samazina pensiju atšķirības to 

daudzveidīgajās izpausmēs; 

(af) izveidot un īstenot pasākumus 

vīriešu un sieviešu darba samaksas un 

pensijas atšķirību mazināšanai; pievērst 

īpašu uzmanību daudzveidīgajām vīriešu 

un sieviešu pensijas atšķirību izpausmēm, 

kuras atspoguļo kumulatīvās nelabvēlīgās 

sekas, ko savas dzīves laikā sievietes izjūt 

darba tirgū, proti, tās ir atšķirības 

nodarbinātības ziņā, pārtraukumi karjerā 

un mazāks darba stundu skaits, kā arī 

vīriešu un sieviešu darba samaksas 

atšķirības; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Grozījums Nr.  7 

Dubravka Šuica 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

2017/2194(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. aj punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(aj) uzsvērt, ka ES politikā ir svarīgi 

paredzēt dzīves un darba apstākļu 

aizsardzību sievietēm, kuras tiek 

nodarbinātas sezonas darbā 

lauksaimniecībā, it sevišķi saistībā ar 

nepieciešamību sievietēm nodrošināt 

sociālo aizsardzību, veselības 

apdrošināšanu un veselības aprūpi; 

mudināt reģionālās un vietējās pašvaldības, 

valsts iestādes un citas struktūras 

nodrošināt migrantu un sezonas 

darbinieku, kā arī viņu ģimeņu, it sevišķi 

sieviešu un neaizsargātu cilvēku, pamata 

cilvēktiesības un sekmēt viņu integrāciju 

vietējā kopienā; 

(aj) uzsvērt, ka ES politikā ir svarīgi 

paredzēt dzīves un darba apstākļu 

aizsardzību sievietēm, kuras tiek 

nodarbinātas sezonas darbā 

lauksaimniecībā; mudināt reģionālās un 

vietējās pašvaldības, valsts iestādes un 

citas struktūras garantēt viņu tiesības; 

Or. en 


