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26.11.2018 B8-0547/1 

Pakeitimas 1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi taupymo priemonės iš 

esmės padarė neigiamą poveikį moterims ir 

neįgaliesiems, dėl kurių jie patiria 

įvairialypę diskriminaciją; 

H. kadangi taupymo priemonės iš 

esmės padarė neigiamą poveikį moterims ir 

neįgaliesiems, dėl kurių jie patiria 

daugialypę diskriminaciją; kadangi 

neįgaliųjų socioekonominė padėtis smarkiai 

pablogėjo dėl ES pradėtos taikyti griežto 

taupymo politikos bei jos išpuolių prieš 

socialines ir darbo teises, kurie pirmiausia 

paveikė neįgalias moteris; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Pakeitimas 2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ca. kadangi pagrindinės teisės 

neįgaliesiems nesuteikiamos kasdien, nes 

nuolat susiduriama su sunkumais mėginant 

gauti apmokamą darbą, kuris užtikrintų 

teises, tiek viešajame, tiek privačiajame 

sektoriuose; kadangi neįgaliųjų profesinis 

mokymas neatitinka poreikių ir 

siekiamybių, kad asmenys galėtų įgyti 

įtraukčiai į profesinį gyvenimą būtinų žinių, 

įgūdžių ir kompetencijų; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Pakeitimas 3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi neįgalieji ir ypač neįgalios 

moterys gauna mažiau pajamų ir jiems 

iškilusi didesnė skurdo ir socialinės 

atskirties rizika; kadangi dirbančių neįgalių 

moterų padėtis bėgant laikui blogėja, 

lyginant su vyrų padėtimi (dirbančių, bet 

skurstančių moterų skaičius 2007 m. 

sudarė 10 proc. ir 2014 m. –12 proc.); 

M. kadangi neįgalieji ir ypač neįgalios 

moterys gauna mažiau pajamų ir jiems 

iškilusi didesnė skurdo ir socialinės 

atskirties rizika; kadangi atvejais, kai 

socialinė apsauga akivaizdžiai 

nepakankama, ilgam įsigali skurdas ir 

atskirtis; kadangi dirbančių neįgalių 

moterų padėtis bėgant laikui blogėja, 

lyginant su vyrų padėtimi (dirbančių, bet 

skurstančių moterų skaičius 2007 m. 

sudarė 10 proc. ir 2014 m. – 12 proc.); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Pakeitimas 4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi paramos, apsaugos ir ryšių, 

taip pat priežiūros ir sveikatos paslaugos, 

pavyzdžiui, susijusios su pirminės 

sveikatos priežiūros paslaugomis, smurtu 

prieš moteris, vaikų priežiūra ir motinyste, 

turėtų būti visiškai prieinamos visomis 

kalbomis, formomis ir formatais visoms 

moterims ir visų pirma neįgalioms 

moterims ir mergaitėms; 

O. kadangi toliau susiduriama su 

sunkumais mėginant gauti sveikatos 

centrų, ligoninių teikiamas priežiūros 

paslaugas, pagalbinių produktų, vaistų 

bei stebėsenai ir reabilitacijai itin svarbų 

gydymą; kadangi toliau susiduriama su 

didžiulėmis judumo problemomis, 

lemiamomis struktūrinių kliūčių, dėl 

kurių trikdomas eismas viešosiose 

erdvėse, arba ribotos prieigos prie viešojo 

ir kolektyvinio transporto; kadangi 

tebesama komunikacijos kliūčių (pvz., 

trūksta gestų kalbos vertėjų teikiant 

viešąsias paslaugas, nesudaromos 

deramos galimybės naudotis televizijos 

paslaugomis kurtiesiems), dėl kurių 

ribojama ir užkertama prieiga prie viešųjų 

paslaugų ir informacijos; kadangi 

paramos, apsaugos, ryšių, priežiūros ir 

sveikatos paslaugos, pavyzdžiui, susijusios 

su pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugomis, smurtu prieš moteris, vaikų 

priežiūra ir motinyste, turėtų būti visiškai 

prieinamos visomis kalbomis, formomis ir 

formatais visoms moterims ir visų pirma 

neįgalioms moterims ir mergaitėms; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Pakeitimas 5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Q konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Q. kadangi, nepaisant daugelio 

tarptautinių konvencijų ir Europos 

Sąjungos teisės nuostatų, taip pat 

dabartinės Europos strategijos dėl negalios, 

neįgalūs asmenys visapusiškai dar 

nesinaudoja savo pilietinėmis ir 

socialinėmis teisėmis; kadangi neįgalios 

moterys ir mergaitės iki šiol yra 

marginalizuojamos su lyčių lygybe 

susijusių sprendimų priėmimo ir pažangos 

srityse; 

Q. kadangi, nepaisant daugelio 

tarptautinių konvencijų ir Europos Sąjungos 

teisės nuostatų, taip pat dabartinės Europos 

strategijos dėl negalios, neįgalūs asmenys 

visapusiškai dar nesinaudoja savo 

pilietinėmis ir socialinėmis teisėmis; kadangi 

nesudaromos vienodos galimybės mėgautis 

kultūra, sportu ir laisvalaikiu bei vienodas 

dalyvavimas socialiniame ir politiniame 

gyvenime; kadangi nuvertinami šių sričių 

specialistai; kadangi sistemingai nepaisoma 

visų minėtųjų konvencijų ir nuostatų, o 

pagrindinės teisės ir toliau neužtikrinamos 

darbuotojams ir asmenims su negalia; 

kadangi neįgalios moterys ir mergaitės iki 

šiol yra marginalizuojamos su lyčių lygybe 

susijusių sprendimų priėmimo ir pažangos 

srityse; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Pakeitimas 6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

W konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

W. kadangi visapusiška integracija į 

visuomenę iš esmės užtikrinama per 

kokybiškas darbo vietas ir prieinamą ir 

įtraukų švietimą, todėl darbas yra 

laikomas ne tik pajamų šaltiniu, bet ir 

socialinės integracijos priemone, nes jis 

susieja su visuomene, kuria tarpasmeninius 

santykius ir suteikia dalyvavimo 

visuomeniniame, kultūriniame ir 

ekonominiame gyvenime jausmą; 

W. kadangi valstybinėse mokyklų 

sistemose stokojama žmogiškųjų, 

materialinių ir pedagoginių priemonių, kad 

specialiųjų ugdymo poreikių turintiems 

vaikams ir jaunimui būtų tinkamai 

padedama ir jie būtų veiksmingai 

įtraukiami; kadangi visapusiška integracija į 

visuomenę daugiausia užtikrinama 

naudojantis kokybišku užimtumu ir 

prieinamu švietimu; kadangi užimtumas 

laikomas ne tik pajamų šaltiniu, bet ir yra 

tapęs socialinės integracijos priemone, nes 

jis susieja su visuomene, kuria 

tarpasmeninius santykius ir suteikia 

dalyvavimo visuomeniniame, kultūriniame 

ir ekonominiame gyvenime jausmą; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Pakeitimas 7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. ragina valstybes nares užtikrinti 

vienodo užmokesčio už vienodą darbą 

principo taikymą, kovoti su diskriminacija 

darbo užmokesčio srityje bei užtikrinti 

moterų ir vyrų lygybę – taip pat ir 

neįgaliųjų atžvilgiu; 

Or. en 

 

 


