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PAKEITIMAI 1–25

Nuomonės projektas (PE 388.548v01-00)
Lívia Járóka

2000 m. birželio 29 d. Direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą 
asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, taikymas
(2007/2094(INI))

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi nepaisant to, kad yra specializuotos už kovą su diskriminacija ir lygybės 
palaikymą atsakingos institucijos, daugelyje valstybių narių užregistruotų skundų 
skaičius išlieka nedidelis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 2
B konstatuojamoji dalis (nauja)

B. kadangi ne visada lengva nustatyti, ar diskriminuojama lyties, ar etniniu, rasiniu, 
socialinės padėties, seksualinės orientacijos ar kitų veiksnių pagrindu,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 3
C konstatuojamoji dalis (nauja)

C. labai susirūpinęs pažymi, kad diskriminuojamojo elgesio apraiškų kartais pasitaiko 
ir aukščiausiu politiniu lygmeniu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 4
1 dalis

1. ragina valstybes nares tinkamai perkelti į nacionalinę teisę Direktyvą 2000/43/EB 
siekiant kovoti su moterų patiriama daugeriopa diskriminacija; pabrėžia (išbraukta)
teisės akto įgyvendinimo ir perkėlimo poveikį (išbraukta) etninėms mažumoms 
priklausančių moterų, įskaitant romų tautybės moteris, kurios ir toliau kenčia nuo 
diskriminacijos, padėčiai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 5
1a dalis (nauja)

1a. rekomenduoja Komisijai imtis teisinių veiksmų prieš valstybes nares ir kaip 
paskutinę išeitį taikyti įtikinamo dydžio baudas toms valstybėms narėms, kurios iki 
šiol į savo nacionalinius teisės aktus neįtraukė antidiskriminacinių direktyvų ir 
(arba) jų dar visapusiškai neįgyvendino. Tai pat rekomenduoja stebėti, kaip 
įgyvendinami Europos Bendrijų Teisingumo Teismo paskelbti sprendimai dėl 
nepaklusimo;

Or. es

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 6
2 dalis

2. ragina Komisiją (išbraukta) išanalizuoti kovai su diskriminacija skirtų teisės aktų 
veiksmingumą kovojant su nuolatinės mažumų ir moterų segregacijos tendencijomis ir 
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į pranešimus įtrauktų lyčių lygybės aspektą siekiant sumažinti daugelio asmenų 
patiriamą daugeriopą diskriminaciją;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 7
2 dalis

2. ragina Komisiją pareikalauti, kad valstybės narės savo metiniuose pranešimuose apie 
Direktyvos 2000/43/EB įgyvendinimą išanalizuotų kovai su diskriminacija skirtų 
teisės aktų veiksmingumą kovojant su nuolatinės mažumų ir moterų segregacijos 
tendencijomis, ypač švietimo sektoriuje ir tais atvejais, kai jie susiję su patekimu į 
darbo rinką, galimybe naudotis sveikatos apsaugos paslaugomis, taip pat prekėmis 
ir kitomis paslaugomis, ir į pranešimus įtrauktų lyčių lygybės aspektą siekiant 
sumažinti daugelio asmenų patiriamą daugeriopą diskriminaciją;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 8
2a dalis (nauja)

2a. ragina valstybes nares į įgyvendinamus arba pateikiamus nacionalinius kovos su 
rasizmu ir diskriminacija planus įtraukti atskirą sritį, kuri apimtų duomenų rinkimą 
ir stebėjimą pagrindinėse politikos srityse, pvz., lygybė ir nediskriminuojamas 
elgesys, socialinė įtrauktis, Bendrijos sanglauda, integracija, lytis, švietimas ir 
užimtumas; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 9
3 dalis

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Corina Creţu

Pakeitimas 10
3a dalis (nauja)

3a. ragina sukurti nacionalinius integruotus veiksmų planus siekiant veiksmingai 
pašalinti visų rūšių diskriminaciją ;

Or. en

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 11
4 dalis

4. skatina valstybes nares dalytis pažangiąja patirtimi, sukaupta kuriant lyčių aspekto 
integravimo į visų sričių politiką priemones, skirtas nacionalinėms administracijoms, 
vietos valdžios institucijoms (išbraukta) ir kitoms administracinėms institucijoms 
(išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 12
4a dalis (nauja)

4a. ragina valstybes nares nacionalinėms už vienodą požiūrio skatinimą atsakingoms 
institucijoms suteikti reikiamą finansavimą ir žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų 
vykdyti pareigas, numatytas direktyvoje 2000/43/EB, taip pat teikti atitinkamą 
pagalbą nukentėjusiems dėl diskriminavimo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 13
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti iniciatyvas, skirtas informuoti apie moterų
teises ir antidiskriminacinius įstatymus, ypač susijusius su patekimu į darbo rinką ir 
galimybe gauti sveikatos apsaugos paslaugas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 14
4b dalis (nauja)

4b. ragina valstybes nares užtikrinti, kad atitinkamos draugijos sugebėtų padėti nuo 
diskriminavimo nukentėjusioms mažesnes pajamas turinčioms moterims pateikti 
ieškinius teismui;Or. en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 15
4c dalis (nauja)

4c. ragina valstybes nares toliau taikyti arba patvirtinti ypatingas priemones, skirtas 
apsaugoti nuo žalos, susijusios su lytimi, rase arba etnine kilme, arba ją atlyginti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 16
5 dalis

5. ragina Komisiją parengti standartinę formą su rasine diskriminacija susijusiems 
duomenims atskirai pagal lytį rinkti, kai diskriminacija susijusi su tokiais aspektais, 
kaip užimtumas, švietimas, aprūpinimas būstu ir rasinė prievarta, ir pabrėžia, kad 
rengiant nacionalines pajėgumų stiprinimo programas vis dar būtina kreipti dėmesį į 
duomenų pagal lytį rinkimą ir stebėjimą.

Or. es

Pakeitimą pateikė Corina Creţu

Pakeitimas 17
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia žiniasklaidos vaidmenį įtvirtinant žalingus stereotipus, tačiau taip pat ir jos 
potencialą padėti su jais kovoti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Corina Creţu

Pakeitimas 18
5b dalis (nauja)

5b. primena valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus skleisti svarbią informaciją 
piliečiams ir skatinti bei remti visuomenės informavimo apie galiojančius 
nacionalinius teisės aktus ir kovos su diskriminacija institucijas kampanijas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 19
5a dalis (nauja)

5a. ragina valstybes nares rinkti, kaupti ir kasmet skelbti visapusišką, tikslią, patikimą ir 
atskirai pagal lytį suklasifikuotą statistiką susijusią su: darbo rinka, aprūpinimu 
būstu, švietimu ir mokymu, sveikatos ir socialinėmis garantijomis, visuomenės 
galimybe naudotis prekėmis ir paslaugomis, baudžiamosios teisės sistema ir 
pilietiniu bei politiniu dalyvavimu, ir taip pat, numatant užimtumo ir socialinės 
įtraukties gaires, nustatyti aiškius kiekybinius tikslus ir rodiklius, pagal kuriuos 
būtų galima išmatuoti pažangą, padarytą gerinant migrantų ir (arba) tautinių 
mažumų padėtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 20
5b dalis (nauja)

5b. ragina valstybes nares viešai skelbti turimus detalius statistinius duomenis apie 
rasistinius nusikaltimus ir surengti nusikaltimų ir (arba) jų aukų apklausas siekiant 
rinkti kiekybinius ir palyginamus duomenis apie rasistinių nusikaltimų aukas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 21
5a dalis (nauja)

5a. pripažįsta specifinius sunkumus, su kuriais susiduria neseniai imigravę asmenys, 
ypač moterys, kurios sudaro pažeidžiamiausią grupę ir patiria dvigubą 
diskriminaciją dėl savo etninės kilmės ir lyties; ragina valstybes nares skatinti 
socialines struktūras ir paslaugas, kurios būtinos, kad tokie asmenys galėtų įsikurti 
ir gauti informacijos apie savo teises bei prievoles, atsižvelgiant į principus ir 
įstatymus, kuriais vadovaujasi atitinkama valstybė;

Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 22
5b dalis (nauja)

5b. ragina valstybes nares taikant atviro koordinavimo metodą patvirtinti minimalius 
standartus kad moterims ir vaikams būtų užtikrinta galimybė siekti kokybiško 
išsilavinimo ir būtų sudarytos lygios sąlygos, ir priimti teisės aktus, kuriais remiantis 
būtų privaloma baigti segregaciją mokyklose ir parengti detalius planus, kaip 
padaryti galą tokiam reiškiniui kaip atskiras, žemesnės kokybės švietimas etninių 
mažumų berniukams ir mergaitėms;

Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 23
5c dalis (nauja)

5c. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visos etninėms mažumoms priklausančios 
moterys turėtų galimybę gauti būtiniausias, prevencinio pobūdžio ir skubios 
pagalbos sveikatos apsaugos paslaugas, ragina numatyti ir įgyvendinti politiką, 
kuria būtų užtikrinama, kad net labiausiai izoliuotos bendruomenės galėtų 
visapusiškai naudotis sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis, ir sveikatos 
apsaugos paslaugų sferoje dirbančiam personalui surengti mokymus, kurie padėtų 
sveikatos apsaugos darbuotojams atsikratyti išankstinio nusistatymo;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 24
5d dalis (nauja)

5d. ragina vyriausybes užtikrinti nediskriminuojamą elgesį ir lygias galimybes darbo 
rinkoje bei vykdant socialinės įtraukties politiką, mažinti itin aukštą moterų iš 
etninių mažumų bedarbystės rodiklį ir ypač šalinti dideles kliūtis, atsirandančias dėl 
tiesioginės diskriminacijos įdarbinimo procedūrų metu;

Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 25
5e dalis (nauja)

5e. ragina ES institucijas etninių mažumų, ypač jų moterų, padėtį Europos Sąjungos 
narystės siekiančiose šalyse laikyti esminiu pasirengimo narystei kriterijumi;

Or. es


