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Muudatusettepanek 1
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Põhjendus 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a. arvestades, et aluslepingus on seatud 
ELi eesmärkideks võitlus sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ja 
soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning 
komisjon peab tagama, et Stockholmi 
programmi rakendamine kajastaks 
tegelikult kodanike vajadusi võrdsete 
võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse 
osas;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 
kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku*; arvestades, et eelkõige naised 
kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all ning seega tuleb meil 
kõikide põhiõiguste tugevdamiseks 
edendada soolist võrdõiguslikkust;

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 
kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku1; arvestades, et eelkõige naised 
kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all ning seega tuleb meil 
kõikide põhiõiguste tugevdamiseks
vägivalla ennetamise, ohvrite kaitsmise ja 
vägivalla toimepanijate 
kriminaalvastutusele võtmise 
ühisstrateegiate vastuvõtmise teel 
edendada soolist võrdõiguslikkust;

                                               
1 COM(2008) 426 final.
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Or. it

Muudatusettepanek 3
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 
kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku*; arvestades, et eelkõige naised 
kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all ning seega tuleb meil 
kõikide põhiõiguste tugevdamiseks 
edendada soolist võrdõiguslikkust;

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 
kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku1; arvestades, et eelkõige naised 
kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all ning seega tuleb meil 
kõikide põhiõiguste tugevdamiseks 
edendada soolist võrdõiguslikkust; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles 
suurendama haavatavate täiskasvanute
kaitset ning allkirjastama, ratifitseerima 
ja rakendama 2000. aasta Haagi 
konventsiooni täiskasvanute 
rahvusvahelise kaitse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 

                                               
1 COM(2008) 426 final.
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kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku*; arvestades, et eelkõige naised 
kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all ning seega tuleb meil 
kõikide põhiõiguste tugevdamiseks 
edendada soolist võrdõiguslikkust;

kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku1; rõhutab, et eelkõige naised 
kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all; märgib, et neid 
diskrimineeritakse nende soo tõttu ja ka 
rassi, nahavärvi, etnilise ja sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usu 
ja veendumuste, poliitiliste ja muude 
arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
vara, sünni, puuete, vanuse ja seksuaalse 
sättumuse alusel; leiab, et seepärast 
peame vaatlema kõiki tegureid, mis 
mõjutavad naiste elu, millega rikutakse
inimõigusi ja mida süvendavad tihti muud 
diskrimineerimise vormid; on arvamusel, 
et seega tuleb meil kõikide põhiõiguste 
tugevdamiseks edendada soolist 
võrdõiguslikkust, pöörates eritähelepanu 
haavatavatele naistele ja eelkõige 
puuetega naistele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 
kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku*; arvestades, et eelkõige naised 
kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all ning seega tuleb meil 
kõikide põhiõiguste tugevdamiseks 
edendada soolist võrdõiguslikkust;

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse 
kohtlemise puhul järgitakse 
kõikehõlmavuse põhimõtet; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks kiiresti vastu 
diskrimineerimisvastase direktiivi 
ettepaneku1, mida Euroopa Parlament on 
korduvalt nõudnud; arvestades, et eelkõige 
naised kannatavad sageli mitmekordse 
diskrimineerimise all ning seega tuleb meil 
kõikide põhiõiguste tugevdamiseks 
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edendada soolist võrdõiguslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et mitmesuguseid 
terrorismivastaseks nimetatud aktsioone 
on kasutatud sõjaliste rünnakute, 
okupatsioonide, riikide suveräniteedi 
rikkumise ja paljude riikide 
põhiinfrastruktuuride, muu hulgas nimelt 
haiglate, koolide, elamute hävitamise 
ettekäändeks, mille tagajärjeks on sajad 
tuhanded ohvrid ja põgenikud, eriti naiste 
ja laste hulgas, kes on elanikkonna kõige 
haavatavam osa;

Or. pt

Muudatusettepanek 7
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. ergutab komisjoni tegema tõhusat 
tööd, et kehtestada rahvusvaheline 
kohtuotsuseid puudutavat konventsioon, 
millel on Brüsseli I määrusega sarnased 
eesmärgid;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
kehtestaksid kaebuste esitamise korra, mis 
tagaks, et mitmekordse diskrimineerimise 
ohver saaks esitada ainult ühe kaebuse,
milles esitatakse rohkem kui üks 
diskrimineerimise põhjus, arvestades, et 
seda tüüpi diskrimineerimise objektiks on 
eelkõige naised; peab asjakohaseks 
toetada inimõiguste kaitsjate tegevust ja 
kollektiivhagide esitamist 
marginaliseeritud kogukondade ja isikute 
poolt;

Or. es

Muudatusettepanek 9
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, kui tähtis on arvesse võtta 
soolist aspekti kõikides puuetega inimeste, 
sisserändajate, romade ja teiste 
vähemuste, tõrjutute jms lõimimise 
strateegiates;

Or. es

Muudatusettepanek 10
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kiidab heaks asjaolu, et võeti vastu 
direktiiv, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded* ning milles 
pööratakse erilist tähelepanu ebasoodsas 
olukorras isikute, nagu naiste ja laste 
kaitsele;

2. kiidab heaks asjaolu, et võeti vastu 
direktiiv, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded1 ning milles 
pööratakse erilist tähelepanu ebasoodsas 
olukorras isikute, nagu naiste ja laste 
kaitsele, direktiiv Euroopa 
lähenemiskeelu kohta2 ja direktiiv, milles 
käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist 
ja sellevastast võitlust ning 
inimkaubanduse ohvrite kaitset3; palub 
liikmesriikidel need direktiivid esimesel 
võimalusel ratifitseerida ja rakendada; 

Or. es

Muudatusettepanek 11
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kiidab heaks asjaolu, et võeti vastu 
direktiiv, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded* ning milles 
pööratakse erilist tähelepanu ebasoodsas 
olukorras isikute, nagu naiste ja laste 
kaitsele;

2. kiidab heaks asjaolu, et võeti vastu 
direktiiv, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded4 ning milles 
pööratakse erilist tähelepanu ebasoodsas 
olukorras isikute, nagu naiste ja laste 
kaitsele; rõhutab, et nad langevad sageli
igat tüüpi vägivalla, sealhulgas 
perevägivalla ohvriks; soovitab selliseid
tõsiseid inimõiguste rikkumisi põhjalikult 
uurida, need tuvastada ja nende eest 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite 
õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011, Euroopa lähenemiskeelu kohta.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/36/EL, 5. aprill 2011, milles käsitletakse inimkaubanduse 
tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu 
raamotsus 2002/629/JSK.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite 
õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK.
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karistused määrata;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab kahetsusväärseks, et hoolimata
ELi inimkaubandusevastase direktiivi
jõustumisest detsembris 2011 kasvab ELi 
toodavate ja siit viidavate 
inimkaubanduse ohvrite arv; kutsub ELi 
liikmesriike üles suurendama 
jõupingutusi, et tõkestada seda 
murettekitavat suundumust, tagades, et 
töötatakse välja ranged õigusaktid ja
meetmed inimkaubanduse tõkestamiseks 
ja et need viiakse ellu kooskõlas 
direktiiviga;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tervitab ettepaneku esitamist võtta vastu 
direktiiv, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete seas*;

3. tunnustab ettepanekut võtta vastu 
direktiiv, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete seas1 kui vahendit 

                                               
1 COM(2012) 614 final.
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ettevõtete otsustusprotsesside 
tõhustamiseks, mis on ettevõtluses ja 
majanduses tungivalt vajalik, kuid 
rõhutab, et kui teostatavatele ja 
proportsionaalsetele vabatahtlikele ja 
mittesiduvatele meetmetele liikmesriikide 
tasandil on antud võimalus, on nad 
osutunud kaalukaks, et jõuda järk-järgult 
lähemale eesmärgile, et juhtivatel
ametikohtadel oleks rohkem naisi;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tervitab ettepaneku esitamist võtta vastu 
direktiiv, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete seas*;

3. tervitab ettepaneku esitamist võtta vastu 
direktiiv, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete seas1; rõhutab vajadust 
võidelda püsiva nn klaaslae probleemiga, 
mis on jätkuvalt üks peamisi takistusi
naiste karjääri teel;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 4

                                               
1 COM(2012) 614 final.
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab kahetsust selle üle, et komisjon 
ei ole paljudele võetud kohustustele 
vaatamata esitanud seadusandlike 
õigusaktide ettepanekuid naiste vastu 
suunatud vägivalla ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas poliitiliste 
otsuste tegemise protsessis või soolise 
palgaerinevuse direktiivi läbivaatamiseks;

4. avaldab kahetsust selle üle, et komisjon 
ei ole paljudele võetud kohustustele 
vaatamata esitanud naiste vastu suunatud 
vägivalla tõkestamiseks sobivat 
strateegiat;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab kahetsust selle üle, et komisjon 
ei ole paljudele võetud kohustustele 
vaatamata esitanud seadusandlike 
õigusaktide ettepanekuid naiste vastu 
suunatud vägivalla ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas poliitiliste 
otsuste tegemise protsessis või soolise 
palgaerinevuse direktiivi läbivaatamiseks;

4. avaldab kahetsust selle üle, et komisjon 
ei ole paljudele võetud kohustustele 
vaatamata esitanud seadusandlike 
õigusaktide ettepanekuid naiste vastu 
suunatud vägivalla ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas poliitiliste 
otsuste tegemise protsessis või soolise 
palgaerinevuse direktiivi läbivaatamiseks, 
kinnistades niimoodi puudujääke 
demokraatias;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab tungivalt, et komisjon viiks ellu 
põhjaliku strateegia, et tõkestada naiste 
vastu suunatud vägivalda, nagu lubati 
Stockholmi tegevuskavas ja nagu 
parlament on nõudnud mitmes 
resolutsioonis; kordab vajadust 
seadusandliku kriminaalõiguse vahendi 
järele, mille komisjon kavatseb luua 
soolise vägivalla tõkestamise eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, kui tähtis on kasutada kõiki 
olemasolevaid poliitilisi vahendeid, et 
jõuliselt vastata Euroopa tasemel naiste-
ja lastevastasele vägivallale kõikides selle 
vormides, koduvägivallale, seksuaalsele 
kuritarvitamisele, ahistamisele ja 
varitsemisele, seksuaalsele 
ärakasutamisele, sundabieludele, 
aukuritegudele, naiste suguelundite 
moonutamisele jne, et kaitsta naiste ja 
laste õigusi ning võidelda kõikide 
diskrimineerimise, rassismi, ksenofoobia 
ja homofoobia vormide vastu;

Or. es

Muudatusettepanek 19
Iratxe García Pérez
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Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kordab oma palvet, et komisjon 
esitaks esimesel võimalusel seadusandliku 
ettepaneku võitluseks kõikide 
naistevastase vägivalla vormide vastu;

Or. es

Muudatusettepanek 20
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. rõhutab vajadust, et ametnikud 
(politsei, tervishoiutöötajad, kohtutöötajad 
jne), kes võivad kokku puutuda 
juhtudega, kus sedastatakse, et inimese, 
eriti soolise vägivalla ohvritest naiste 
füüsiline, psühholoogiline ja seksuaalne 
puutumatus on ohus, peavad saama 
asjakohase väljaõppe; palub 
liikmesriikidel toetada 
kodanikuühiskonna, vabaühenduste, 
naisühenduste ja teiste spetsiaalset tuge 
pakkuvate vabatahtlike organisatsioonide 
tööd ning teha nendega koostööd, 
osutades abi naistele, kes on soolise 
vägivalla ohvrid;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub liikmesriikidel ratifitseerida 
Istanbuli konventsioon naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise kohta ning komisjonil esitada 
viivitamata läbirääkimissuuniste 
ettepanek ELi ühinemiseks selle 
konventsiooniga;

5. kutsub liikmesriike üles tegema 
koostööd ja jagama parimaid tavasid
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
meetmeid võitluses majanduslike ja 
sotsiaalsete põhjuste vastu, mis 
võimendavad naistevastast vägivalda, 
nimelt tööpuuduse, madalate palkade ja 
pensionite, eluasemepuuduse, vaesuse ja 
avalike teenuste, nimelt tervishoiu-, 
haridus- ja sotsiaalkindlustusteenuste 
puudumise või madala kvaliteedi vastu;

Or. pt

Muudatusettepanek 23
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel
nimetada ametisse naistevastase 
vägivallaga seotud probleemide ELi
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koordinaator;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks 
direktiivi 2006/54/EÜ viivitamata läbi ja 
teeks selle kohta muudatusettepanekud 
kooskõlas direktiivi artikliga 32 ning ELi 
toimimise lepingu artikli 157 alusel, 
järgides Euroopa Parlamendi 24. mai 
2012. aasta resolutsiooni lisas toodud 
üksikasjalikke soovitusi, eelkõige seoses 
järgmisega:
– palgaandmete suurem läbipaistvus,
– töö läbipaistev hindamine ja kutsealade 
liigitamine,
– sanktsioone käsitlevate õigusaktide 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab kiireloomulist vajadust 
rakendada Euroopa ühisstrateegia 
võitlemiseks piiriüleste 
inimkaubandusega tegelevate 
organiseeritud kuritegevuse võrgustike 
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vastu, mille ohvrid on eelkõige naised ja 
alaealised;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Mariya Gabriel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada, et erinevatele sidusrühmadele 
õiguskoostöö valdkonnas Euroopa 
õigusalase koolituse võrgustiku ja Euroopa 
Õigusakadeemia ning kõikide teiste 
asjakohaste institutsioonide poolt pakutav 
õigusalane koolitus hõlmaks alati 
sootundlikku lähenemisviisi;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada, et erinevatele sidusrühmadele 
õigus- ja politseikoostöö valdkonnas 
Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku ja 
Euroopa Õigusakadeemia ning kõikide 
teiste asjakohaste institutsioonide poolt 
pakutav õigusalane koolitus hõlmaks alati 
sootundlikku lähenemisviisi; soovib, et 
oleks ette nähtud spetsiaalsed soolise 
vägivalla moodulid ja head ohvriabitavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada, et erinevatele sidusrühmadele 
õiguskoostöö valdkonnas Euroopa 
õigusalase koolituse võrgustiku ja Euroopa 
Õigusakadeemia ning kõikide teiste 
asjakohaste institutsioonide poolt pakutav 
õigusalane koolitus hõlmaks alati 
sootundlikku lähenemisviisi;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada, et erinevatele sidusrühmadele 
õiguskoostöö valdkonnas Euroopa 
õigusalase koolituse võrgustiku ja Euroopa 
Õigusakadeemia ning kõikide teiste 
asjakohaste institutsioonide poolt pakutav 
õigusalane koolitus hõlmaks alati 
sootundlikku ja soolist aspekti arvestavat
lähenemisviisi;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Izaskun Bilbao Barandica

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. teeb ettepaneku viia läbi Euroopa 
tasandil ühine kampaania ühiskonna 
teadlikkuse tõstmiseks soolise vägivalla 
tõsidusest; selle eesmärk peab olema 
edendada ühiskonna teadlikkust, 
kodanike ja institutsionaalsete aktsioonide 
mobiliseerimist samal tasemel nagu muud 
tüüpi kuritegude või rünnakute, nagu 
terrorism, vastu, millel on lisaks 
individuaalsele mõõtmele kollektiivne 
ulatus; see ühiskonna reaktsioon on 
olnud väga oluline selleks, et hukka 
mõista muud tüüpi vägivalda ning see 
tuleks mobiliseerida ka soolise vägivalla 
vastu;

Or. es

Muudatusettepanek 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab soolise võrdõiguslikkuse 
teabekeskuse asutamist Euroopa
Varjupaigaküsimuste Tugiametis;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et on tõendeid, et kasvav
prostitutsiooniturg, mis on mõnes 
liikmesriigis seaduslik ja muudetud 
ühiskondliku korra osaks, on 
inimkaubandust hoogustanud, ning 
nõuab seetõttu meetmeid, mis vähendavad 
prostitutsiooniturgude osakaalu, näiteks
kehtestades sanktsioonid ärakasutajatele, 
kaasa arvatud kupeldajatele ja
seksiostjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
üha rohkem rahastada inimkaubandusest 
väljapääsemise programme, mille 
sihtrühm on inimkaubanduse ohvrid, 
eelkõige prostitutsiooniga tegelevad 
naised; 

Or. en

Muudatusettepanek 32
Antigoni Papadopoulou
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Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tervitab komisjoni ettepaneku esitamist 
võtta vastu määrus, mis käsitleb kodanike 
ja ettevõtjate vaba liikumise edendamist 
teatavate avalike dokumentide 
tunnustamise lihtsustamise kaudu Euroopa 
Liidus;

7. tervitab komisjoni ettepaneku esitamist 
võtta vastu määrus, mis käsitleb kodanike 
ja ettevõtjate vaba liikumise edendamist 
teatavate avalike dokumentide 
tunnustamise lihtsustamise kaudu, tänu 
millele kaotatakse bürokraatia ning ELi 
institutsioonide ja kodanike vahel laiutav 
lõhe Euroopa Liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil eelnevalt võetud 
kohustuste kohaselt ja pärast parlamendi 
korduvalt esitatud nõudmisi töötada välja 
ettepanek võtta vastu määrus kõigi 
perekonnaseisuaktide mõju täieliku 
vastastikuse tunnustamise kohta kogu ELis, 
et kõrvaldada diskrimineerivad õiguslikud 
ja halduslikud tõkked, mis takistavad 
kodanikel ja nende pereliikmetel kasutada 
vaba liikumise õigust.

8. palub komisjonil eelnevalt võetud 
kohustuste kohaselt ja pärast parlamendi 
korduvalt esitatud nõudmisi töötada välja 
ettepanek võtta vastu määrus kõigi 
perekonnaseisuaktide mõju täieliku 
vastastikuse tunnustamise kohta kogu ELis, 
et kõrvaldada nii mehi kui ka naisi 
diskrimineerivad õiguslikud ja halduslikud 
tõkked, mis takistavad kodanikel ja nende 
pereliikmetel kasutada vaba liikumise 
õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Izaskun Bilbao Barandica
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Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid arvesse kõikide nii riigi kui ka 
piirkondliku ja kohaliku tasandi avalike 
teenistuste ja pädevate ametiasutuste kui 
võrdõiguslikkuspoliitika teenuste 
planeerimise ja osutamise eest vastutajate 
arvamust;

Or. es

Muudatusettepanek 35
Izaskun Bilbao Barandica

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
välja arendada spetsiaalsed uutel info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
lahendustel põhinevad töövahendid 
Euroopas diskrimineerimise vastu 
võitlemise heade tavade jagamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 36
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kordab oma nõudmist võtta vastu 
rahvusvahelise eraõiguse Euroopa 
seadustik;
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni üles jälgima, millist
kaudset erinevat mõju avaldab sooline 
võrdõiguslikkus naistele ja meestele, 
sealhulgas avaliku sektori kulude
seisukohast; osutab sellega seoses, et
vähenenud maksutulu ja võimalikud
eelarvekärped põhjustavad avaliku sektori 
kulude vähenemist ning on tõenäoline, et 
keskmises plaanis kannatavad avalikud
teenused, näiteks haridus, koolitus ja
sotsiaalhoolekanne ning ka naised nende 
teenuste kasutajatena;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Izaskun Bilbao Barandica

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tunnustada piirkondlikke politseiameteid, 
kelle pädevuses on võidelda 
organiseeritud ja/või piiriüleste 
grupeeringute poolt toime pandud 
naistevastaste kuritegude vastu, ning 
tugevdada nende koordineerimist 
julgeolekuagentuuride ja 
operatiivpolitseiga;
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Or. es

Muudatusettepanek 39
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. mõistab hukka, et sunniviisiliste 
töötajate koguarv ELi liikmesriikides on 
hinnanguliselt 880 000, kellest 30% on 
hinnangute kohaselt seksuaalse 
ärakasutamise ohvrid ning 70% peavad 
sunniviisiliselt töötama, ning et enamik 
sunniviisilistest töötajatest ELis on 
naised;

Or. es

Muudatusettepanek 40
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni üles arendama 
edasi e-õiguskeskkonna programmi, et 
võimaldada internetis kättesaadava teabe 
kaudu kodanikele otsest juurdepääsu 
õigusteabele ja õigusemõistmisele;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. rõhutab, et inimkaubandus ja 
inimeste ebaseaduslik riiki toimetamine 
on väga raske kuritegu, mis kahjustab 
eriti naisi ning mis tähendab inimõiguste 
ja inimväärikuse rikkumist, mida 
Euroopa Liit ei tohi sallida; rõhutab, et 
vaja on tugevdada ja suurendada 
inimkaubanduse ja inimeste 
ebaseadusliku sissetoimetamise 
ennetamist ja selle vastu võitlemist, mis 
nõuab koordineeritud ja ühtset poliitilist 
vastust, mis läheks vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajanevast alast kaugemale 
ning, arvestades uusi ekspluateerimise 
vorme, hõlmaks välissuhete, 
arengukoostöö, sotsiaal- ja 
tööhõiveküsimuste, hariduse ja tervishoiu, 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimiskeelu valdkondi; 
rõhutab, et otsustava tähtsusega on 
koostöö ja koordineerimine kolmandate 
riikidega; märgib, et teatud kolmandate 
riikidega selliste ad hoc koostöölepingute 
sõlmimine, mis näeksid ette kõikide ELi 
kehtestatud stiimulite, nagu 
finantsprogrammide kasutamine, koostöö 
teabe kogumisel ja vahetamisel, 
õiguskoostöö ja vahendid rände alal, täiel 
määral kasutusele võtmise, võiks olla 
võimalus, kuidas parandada võitlust 
inimkaubanduse ja inimeste 
ebaseadusliku sissetoimetamise vastu;

Or. es

Muudatusettepanek 42
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. nõuab tungivalt, et inimkaubanduse, 
sunniviisilise töö ja ebaseadusliku 
sisserände vastu võitlemise meetmed 
peavad keskenduma probleemi 
algpõhjustele, nagu ebavõrdsus 
maailmas; palub seega liikmesriikidel 
jätkuvalt täita oma võetud kohustusi 
arenguabi ja maailma arengueesmärkide 
suhtes;

Or. es

Muudatusettepanek 43
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. kordab oma palvet komisjonile, et see 
teeks ettepaneku koostöömeetmete kohta 
päritoluriikide konsulaarteenistuste 
mobiliseerimiseks eesmärgiga vältida 
koostöös ametivõimudega petturlikku 
viisade väljastamist, viia päritoluriikides 
läbi teabekampaaniaid potentsiaalsete 
ohvrite, eriti naiste ja laste teavitamiseks, 
ja võtta meetmeid selleks, et kontrollid 
piiridel oleksid tõhusamad, et vältida 
inimkaubitsemist ja ebaseaduslikku 
sisserännet;

Or. es

Muudatusettepanek 44
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8 e (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 e. palub komisjonil kavandada 
tegevused inimkaubanduse ja seksuaalse 
ärakasutamise ohvriks langenud naiste 
kaitsmiseks ja abistamiseks meetmetega, 
mis hõlmavad hüvitussüsteemide 
väljaarendamist, turvalist 
tagasipöördumist, oma riigi ühiskonda 
taasintegreerumise abi vabatahtliku 
tagasipöördumise korral, abi osutamist ja 
abi ELis viibimise ajal ning koostööd 
päritoluriikide ametivõimudega 
inimkaubanduse ja seksuaalse 
ärakasutamise ohvrite perekondade 
kaitsmiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 45
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 f. tuletab meelde, et peaaegu pool ELi 
rändajatest on naised ning naiste iseseisev 
rändestaatus ja õigus töötada abikaasa 
heaks on olulised aspektid tõhusa 
integratsiooni tagamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 46
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8 g (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 g. rõhutab vajadust kaitsta seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu õigusi ning 
väljendab murelikkust eostumisvastaste 
vahendite ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu teenuste, nimelt 
abordi kättesaadavuse piiramise pärast 
mõnes liikmesriigis.

Or. es


