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Grozījums Nr. 1
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Līgums ietver sociālās 
atstumtības un diskriminācijas novēršanu 
un sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanu kā ES mērķus, un tā kā 
Komisijai ir jānodrošina, ka Stokholmas 
programmas īstenošanā ir patiesi 
atspoguļotas iedzīvotāju vajadzības 
vienlīdzīgu iespēju un dzimumu 
līdztiesības jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas 
uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; 
tādēļ mudina Padomi pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu*; jo īpaši ņemot vērā 
to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, mums 
jāstiprina visas pamattiesības, vienlaikus 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

1. uzsver, ka universāluma princips 
attiecas uz pamattiesībām un vienlīdzīgu 
attieksmi; tādēļ mudina Padomi pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu1; jo īpaši ņemot vērā 
to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, mums 
jāstiprina visas pamattiesības, pieņemot 
kopējas stratēģijas cietušo aizsardzībai un 
pārkāpēju kriminālvajāšanai, vienlaikus 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Sirpa Pietikäinen

                                               
1 COM(2008)0426, galīgā redakcija.
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas 
uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; 
tādēļ mudina Padomi pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu*; jo īpaši ņemot vērā 
to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, mums 
jāstiprina visas pamattiesības, vienlaikus 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas 
uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; 
tādēļ mudina Padomi pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu1; jo īpaši ņemot vērā 
to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, mums 
jāstiprina visas pamattiesības, vienlaikus 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību; 
šajā saistībā aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzlabot mazāk aizsargātu 
pieaugušo aizsardzību un parakstīt, 
ratificēt un īstenot Hāgas 2000. gada 
Konvenciju par pieaugušo starptautisko 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas 
uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; 
tādēļ mudina Padomi pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu*; jo īpaši ņemot vērā 
to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, mums 
jāstiprina visas pamattiesības, vienlaikus 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas 
uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; 
tādēļ mudina Padomi pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu2; uzsver to, ka īpaši
sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ; 
sievietes diskriminē dzimuma dēļ un arī 
rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās 
izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, 
reliģijas vai pārliecības, politisko vai citu 

                                               
1 COM(2008)0426, galīgā redakcija.
2 COM(2008)0426, galīgā redakcija.
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uzskatu, piederības mazākumtautībai, 
spēju, izcelšanās, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ; tādēļ mums 
jāpārbauda visi faktori, kas ietekmē 
sieviešu dzīvi, pārkāpj cilvēktiesības un ko 
bieži saasina citi diskriminācijas veidi;
mums jāstiprina visas pamattiesības, 
vienlaikus veicinot sieviešu un vīriešu 
līdztiesību, īpašu uzmanību veltot 
neaizsargātām sievietēm un jo īpaši 
sievietēm ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas 
uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; 
tādēļ mudina Padomi pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu*; jo īpaši ņemot vērā 
to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, mums 
jāstiprina visas pamattiesības, vienlaikus 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas 
uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; 
tādēļ mudina Padomi steidzami pieņemt 
priekšlikumu par Diskriminācijas 
novēršanas direktīvu1, kā Parlaments to 
vairākkārt ir pieprasījis; jo īpaši ņemot 
vērā to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem 
diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, mums 
jāstiprina visas pamattiesības, vienlaikus 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

                                               
1 COM(2008)0426, galīgā redakcija.
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka dažādās darbības, kas it kā 
veiktas terorisma novēršanas nolūkā, 
patiesībā ir izmantotas kā iegansts 
militāriem uzbrukumiem, okupācijai, 
valsts suverenitātes pārkāpumiem un 
dažādu valstu pamata infrastruktūras, 
tostarp jo īpaši slimnīcu, mācību iestāžu 
un mājokļu, iznīcināšanai, liekot ciest un 
doties bēgļu gaitās simtiem tūkstošiem
cilvēku, galvenokārt sievietēm un 
bērniem, kas ir visneaizsargātākā 
sabiedrības daļa;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a mudina Komisiju efektīvi strādāt, lai 
izveidotu Starptautisko spriedumu 
konvenciju, kuras mērķi būtu līdzīgi 
regulas „Brisele I” mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis ieviest sūdzību 
iesniegšanas procedūras, kas nodrošinātu, 
ka no diskriminācijas vairāku iemeslu dēļ 
cietušais — ņemot vērā, ka no šīs 
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diskriminācijas visvairāk cieš sievietes, —
var iesniegt vienotu sūdzību par 
diskrimināciju vairāku iemeslu dēļ; 
uzskata par pienācīgu atbalstīt 
cilvēktiesību aizstāvju pasākumus un 
atstumtu cilvēku un kopienu kolektīvas 
rīcības attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka ir svarīgi ņemt vērā 
dzimumu dimensiju visās stratēģijās, kas 
paredzētas personu ar invaliditāti, 
imigrantu, romu tautības iedzīvotāju un 
citu minoritāšu pārstāvju, atstumtu
cilvēku u. c. integrēšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē direktīvas pieņemšanu, ar 
kuru nosaka noziegumā cietušā tiesību, 
atbalsta un aizsardzības obligātos 
standartus*, īpašu uzmanību pievēršot 
mazaizsargātu personu aizsardzībai, 
piemēram, sievietes un bērni;

2. atzinīgi vērtē direktīvas, ar kuru nosaka 
noziegumā cietušā tiesību, atbalsta un 
aizsardzības obligātos standartus*, īpašu 
uzmanību pievēršot mazaizsargātu personu 
aizsardzībai, piemēram, sievietes un bērni, 
direktīvas par Eiropas aizsardzības 
rīkojumu1 un direktīvas par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un apkarošanu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu.
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un cietušo aizsardzību pieņemšanu1;
aicina dalībvalstis pēc iespējas drīzāk
ratificēt un īstenot šīs direktīvas;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē direktīvas pieņemšanu, ar 
kuru nosaka noziegumā cietušā tiesību, 
atbalsta un aizsardzības obligātos 
standartus*, īpašu uzmanību pievēršot 
mazaizsargātu personu aizsardzībai, 
piemēram, sievietes un bērni;

2. atzinīgi vērtē direktīvas pieņemšanu, ar 
kuru nosaka noziegumā cietušā tiesību, 
atbalsta un aizsardzības obligātos 
standartus2, īpašu uzmanību pievēršot 
mazaizsargātu personu aizsardzībai, 
piemēram, sievietes un bērni; uzsver, ka 
minētās personas bieži cieš no dažādiem 
vardarbības veidiem, tostarp no 
vardarbības ģimenē; iesaka rūpīgi 
izmeklēt un noteikt šādus nopietnus 
cilvēktiesību pārkāpumus un ierosināt 
lietas par minētajiem pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu, ka, lai gan 2011. gada 
decembrī ir stājusies spēkā ES direktīva 
par cilvēku tirdzniecības novēršanu, 
pieaug pārdošanai ES ievesto un 
pārdošanai izvesto cilvēku skaits; aicina 

                                                                                                                                                  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un 
cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI.
2 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2012. gada 25. oktobra DIREKTĪVA 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2011/220/TI.
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ES dalībvalstis pastiprināt centienus 
mazināt šo satraucošo tendenci, 
nodrošinot, ka saskaņā ar minēto 
direktīvu tiek izstrādāti un īstenoti 
mērķtiecīgi tiesību akti un pasākumi 
cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikumu 
par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā 
kotēto uzņēmumu direktoru bez 
izpildpilnvarām vidū*;

3. atzīst direktīvas priekšlikumu par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū1 kā līdzekli lēmumu pieņemšanas 
efektivitātes palielināšanai uzņēmumos 
un kā uzņēmējdarbības un ekonomikas 
nepieciešamību, taču uzsver, ka praktiski 
īstenojami un samērīgi, nesaistoši 
brīvprātīgi pasākumi dalībvalstu līmenī, 
kad tie ir bijuši iespējami, ir izrādījušies 
nozīmīgi, lai sasniegtu mērķi iesaistīt 
vadītāju amatos arvien vairāk sieviešu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikumu 
par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā 
kotēto uzņēmumu direktoru bez 

3. atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikumu 
par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā 
kotēto uzņēmumu direktoru bez 

                                               
1 COM(2012)0614, galīgā redakcija.
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izpildpilnvarām vidū*; izpildpilnvarām vidū1; uzsver, ka ir 
jālikvidē pastāvošie „stikla griesti”, kas 
joprojām ir viens no galvenajiem 
šķēršļiem sieviešu profesionālās 
izaugsmes veidošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka Komisija, 
neņemot vērā savas daudzās saistības, nav 
ierosinājusi tiesību aktus par vardarbību 
pret sievietēm, vienlīdzību politisku 
lēmumu pieņemšanā vai direktīvas par 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību pārskatīšanu;

4. pauž nožēlu, ka Komisija, neņemot vērā 
savas daudzās saistības, nav ierosinājusi 
piemērotu stratēģiju, lai novērstu
vardarbību pret sievietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka Komisija, 
neņemot vērā savas daudzās saistības, nav 
ierosinājusi tiesību aktus par vardarbību 
pret sievietēm, vienlīdzību politisku 
lēmumu pieņemšanā vai direktīvas par 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību pārskatīšanu;

4. pauž nožēlu par to, ka Komisija, 
neņemot vērā savas daudzās saistības, nav 
ierosinājusi tiesību aktus par vardarbību 
pret sievietēm, vienlīdzību politisku 
lēmumu pieņemšanā vai direktīvas par 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību pārskatīšanu, tādējādi saglabājot 
pastāvošo demokrātijas trūkumu;

                                                                                                                                                  
1 COM(2012)0614, galīgā redakcija.
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Komisiju nākt klajā ar 
visaptverošu stratēģiju, lai novērstu 
vardarbību pret sievietēm, kā solīts 
Stokholmas rīcības programmā un kā to 
vairākās rezolūcijās pieprasījis 
Parlaments; atkārtoti uzsver, ka Komisijai 
ir jāizstrādā juridisks krimināltiesisks 
instruments, lai novērstu ar dzimumu 
saistītu vardarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir svarīgi izmantot visus 
pieejamos politikas instrumentus, lai 
nodrošinātu spēcīgu Eiropas reakciju uz 
vardarbību pret sievietēm un bērniem 
visos tās veidos: vardarbību ģimenē, 
seksuālu vardarbību, uzmākšanos un 
vajāšanu, seksuālu izmantošanu, 
piespiedu laulības, noziegumus saistībā ar 
goda aizstāvēšanu, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu u. c., nolūkā 
aizsargāt sieviešu un bērnu tiesības un 
novērst visas diskriminācijas, rasisma, 
ksenofobijas un homofobijas izpausmes;

Or. es
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Grozījums Nr. 19
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atkārtoti pieprasa, lai Komisija pēc 
iespējas drīzāk iesniegtu tiesību akta 
priekšlikumu visu veidu vardarbības pret 
sievietēm novēršanai;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka ir jānodrošina atbilstīgs 
mācību kurss ierēdņiem (policijas, 
veselības aprūpes, tiesu darbiniekiem 
u. c.), kas var saskarties ar gadījumiem, 
kad personas fiziskā, psiholoģiskā un 
seksuālā veselība ir uzskatāma par 
apdraudētu; aicina dalībvalstis atbalstīt 
pilsoniskās sabiedrības, jo īpaši NVO, 
sieviešu apvienību un citu brīvprātīgo 
organizāciju, kas nodrošina profesionālu 
palīdzību, darbu, un sadarboties ar šīm 
organizācijām, lai nodrošinātu palīdzību 
sievietēm, kuras cietušas no vardarbības, 
kas saistīta ar dzimumu;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Marina Yannakoudakis



AM\943120LV.doc 13/24 PE516.589v01-00

LV

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis ratificēt Istanbulas 
Konvenciju par vardarbības pret sievietēm 
un vardarbības ģimenē novēršanu un 
apkarošanu, kā arī mudina Komisiju bez 
turpmākas kavēšanās ierosināt direktīvas 
par ES pievienošanās sarunām;

5. aicina dalībvalstis sadarboties, kopīgi 
strādāt un apmainīties ar paraugpraksi, 
lai bez ilgākas kavēšanās novērstu 
vardarbību pret sievietēm un vardarbību
ģimenē;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis veikt pasākumus, 
lai novērstu ekonomiskos un sociālos
cēloņus, kas veicina vardarbību pret
sievietēm, piemēram, bezdarbu, mazas 
algas un pensijas, mājokļu trūkumu, 
nabadzību, un sabiedrisko pakalpojumu, 
jo īpaši sabiedrības veselības aprūpes, 
izglītības un sociālā nodrošinājuma 
pakalpojumu, trūkumu vai neatbilstību;

Or. pt

Grozījums Nr. 23
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
ES koordinatoru vardarbības pret 
sievietēm novēršanas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Komisiju nekavējoties 
pārskatīt Direktīvu 2006/54/EK un 
ierosināt tajā grozījumus saskaņā ar 
minētās direktīvas 32. pantu un 
pamatojoties uz LESD 157. pantu, 
ievērojot sīki izstrādātus ieteikumus, kas 
izklāstīti Eiropas Parlamenta 2012. gada 
24. maija rezolūcijas pielikumā; proti,
– nodrošināt pārskatāmāku informāciju 
par darba samaksu,
–nodrošināt pārredzamu darba 
novērtēšanu un profesiju klasifikāciju,
– nodrošināt stingrākus tiesību aktus 
attiecībā uz sankcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir steidzami jāievieš kopīga 
Eiropas stratēģija, lai apkarotu
starptautiskās organizētās noziedzības 
tīklus, kuri saistīti ar cilvēku tirdzniecību
un kuru mērķgrupa jo īpaši ir sievietes un 
nepilngadīgie;

Or. fr
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Grozījums Nr. 26
Mariya Gabriel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka dzimuma jutīguma aspekts 
tiek iekļauts Eiropas Tiesiskās apmācības 
tīkla, Eiropas tiesību akadēmijas un citu 
attiecīgo iestāžu nodrošinātajā tiesību 
apmācībā dažādām tiesu iestāžu sadarbības 
jomā ieinteresētajām pusēm;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka dzimuma jutīguma aspekts 
tiek iekļauts Eiropas Tiesiskās apmācības 
tīkla, Eiropas tiesību akadēmijas un citu 
attiecīgo iestāžu nodrošinātajā tiesību 
apmācībā dažādām tiesu iestāžu un 
policijas sadarbības jomā ieinteresētajām 
pusēm; aicina ieviest īpašus moduļus ar 
dzimumu saistītas vardarbības jomā un 
atbilstīgas procedūras, lai palīdzētu 
cietušajiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka dzimuma jutīguma aspekts 
tiek iekļauts Eiropas Tiesiskās apmācības 
tīkla, Eiropas tiesību akadēmijas un citu 
attiecīgo iestāžu nodrošinātajā tiesību 
apmācībā dažādām tiesu iestāžu sadarbības 
jomā ieinteresētajām pusēm;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka dzimuma jutīguma un 
dzimumu līdztiesības aspekts tiek iekļauts 
Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla, Eiropas 
tiesību akadēmijas un citu attiecīgo iestāžu 
nodrošinātajā tiesību apmācībā dažādām 
tiesu iestāžu sadarbības jomā 
ieinteresētajām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Izaskun Bilbao Barandica

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

6.a ierosina rīkot sabiedrības
informēšanas kampaņu, kuras kopīgais
kritērijs Eiropas līmenī būtu risināt ar
dzimumu saistītas vardarbības 
nopietnības jautājumu; uzskata, ka
minētās kampaņas mērķim vajadzētu būt
sabiedrības informētības, iedzīvotāju
mobilizācijas un iestāžu darbības
veicināšanai tādā pašā mērogā kā 
kampaņās, kas saistītas ar cīņu pret cita 
veida noziegumiem vai apdraudējumiem, 
piemēram, terorismu, un kam ir kolektīva
ietekme, kā arī individuālā dimensija;
uzskata, ka šādai sabiedrības reakcijai ir 
bijusi būtiska nozīme, lai citi vardarbības 
veidi zaudētu jebkādu leģitimitāti, un ka 
tā jāvērš arī pret vardarbību, kas saistīta 
ar dzimumu;

Or. es

Grozījums Nr. 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Eiropas Patvēruma atbalsta 
birojā izveidot kontaktpunktu ar dzimumu 
saistītos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

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

6.b uzsver, ka ir pierādījies, ka 
pieaugošais prostitūcijas tirgus, kas dažās 
dalībvalstīs ir legalizēts un
institucionalizēts, palielina cilvēku 
tirdzniecību, un tādēļ aicina veikt
pasākumus, kas ierobežo prostitūcijas 
tirgu, piemēram, ieviešot sankcijas pret
ekspluatatoriem, tostarp suteneriem un 
seksuālo pakalpojumu pircējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt finansējumu programmām, kas 
paredzētas, lai palīdzētu atgriezties no 
cilvēku tirdzniecības cietušām personām, 
jo īpaši prostitūcijā iesaistītām sievietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
regulai par iedzīvotāju un uzņēmumu 
brīvas pārvietošanās veicināšanu, 
vienkāršojot konkrētu publisku dokumentu 
atzīšanu ES;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
regulai par iedzīvotāju un uzņēmumu 
brīvas pārvietošanās veicināšanu, 
vienkāršojot konkrētu publisku dokumentu 
atzīšanu ES, tādējādi mazinot birokrātiju 
un pastāvošo atšķirību starp ES iestādēm 
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un iedzīvotājiem Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju saskaņā ar iepriekšējām 
saistībām un pēc Parlamenta atkārtotām 
prasībām iesniegt priekšlikumu regulai par 
civilstāvokļa dokumentu savstarpēju 
atzīšanu ES, lai novērstu diskriminējošus 
tiesiskos un administratīvos šķēršļus 
iedzīvotājiem un viņu ģimenēm, kas vēlas 
izmantot savas tiesības uz brīvu 
pārvietošanos.

8. aicina Komisiju saskaņā ar iepriekšējām 
saistībām un pēc Parlamenta atkārtotām 
prasībām iesniegt priekšlikumu regulai par 
civilstāvokļa dokumentu savstarpēju 
atzīšanu ES, lai novērstu diskriminējošus 
tiesiskos un administratīvos šķēršļus 
attiecībā uz sievietēm un vīriešiem un viņu 
ģimenēm, kas vēlas izmantot savas tiesības 
uz brīvu pārvietošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
integrēt visu valsts, reģionālā un vietējā 
līmeņa sabiedrisko pakalpojumu un
kompetento iestāžu viedokļus, jo minētās 
iestādes ir atbildīgas par pakalpojumu
plānošanu un sniegšanu līdztiesības 
politikas jomā;

Or. es
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Grozījums Nr. 35
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt īpašus instrumentus, kuru 
pamatā ir jaunās informācijas un sakaru 
tehnoloģijas, lai apmainītos ar 
paraugpraksi diskriminācijas novēršanā 
Eiropas līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 36
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atkārtoti aicina pieņemt Eiropas 
starptautisko privāttiesību kodeksu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju uzraudzīt atšķirīgās
ietekmes uz sievietēm un vīriešiem netiešo
ietekmi uz dzimumu līdztiesību, tostarp
valsts izdevumu ziņā; šajā saistībā 
norāda, ka samazinātie nodokļu
ieņēmumi un iespējamie budžeta
samazinājumi var mazināt valsts 
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izdevumus, no kā vidējā termiņā var ciest 
tādi sabiedriskie pakalpojumi kā izglītība,
apmācība un sociālā aprūpe, jo šos 
pakalpojumus izmanto sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju un dalībvalstis atzīt 
reģionālos policijas spēkus, kas spēj 
novērst organizēto un pārrobežu 
noziedzīgo grupējumu noziegumus pret 
sievietēm, un palielināt koordināciju starp 
operatīvajām drošības iestādēm un 
policijas spēkiem;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c pauž satraukumu, ka aprēķinātais 
kopējais piespiedu darba veicēju skaits 
dalībvalstīs ir 880 000, no kuriem 30 % ir 
seksuālas izmantošanas upuri un 70 % 
cieš no izmantošanas piespiedu darbā, 
turklāt vairākums cietušo no 
izmantošanas piespiedu darbā ir sievietes;

Or. es
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Grozījums Nr. 40
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju pilnveidot e-
tiesiskuma programmu, kas nodrošinātu 
iedzīvotājiem tiešu piekļuvi juridiskajai 
informācijai un tiesu sistēmai, sniedzot 
informāciju tiešsaistē;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b norāda, ka cilvēku tirdzniecība un 
nelikumīga cilvēku ievešana ir ļoti smagi 
noziegumi, no kā īpaši cieš sievietes un 
kas pārkāpj cilvēktiesības un aizskar 
cilvēka cieņu, un tas Savienībā nav 
pieļaujams; uzsver, ka ir jāpastiprina un 
jāveicina cilvēku tirdzniecības un cilvēku 
nelegālas ievešanas novēršanas un 
apkarošanas pasākumi, kas ir saistīti ar
saskaņotas un koordinētas politikas 
reakciju ne tikai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā un, ņemot vērā jaunos 
ekspluatācijas veidus, ietver arī ārējo 
sakaru, attīstības sadarbības, sociālo lietu 
un nodarbinātības, izglītības un veselības, 
dzimumu līdztiesības un 
nediskriminācijas jomas; uzsver, ka liela 
nozīme ir sadarbībai un koordinēšanai ar 
trešām valstīm; norāda, ka ad hoc
sadarbības nolīgumu noslēgšana ar
konkrētām trešām valstīm, tostarp visu
Savienībā pieejamo veicināšanas 
pasākumu, piemēram, finansēšanas 
programmu, sadarbības informācijas 
apkopošanā un apmaiņā ar to, tiesu 
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iestāžu sadarbības un migrācijas
instrumentu, tieša izvēršana varētu būt
līdzekļi, kas uzlabotu cilvēku tirdzniecības 
un cilvēku nelegālas ievešanas 
apkarošanas efektivitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 42
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzver, ka cilvēku tirdzniecības,
piespiedu darba un nelegālās imigrācijas 
novēršanas darbībām jābūt vērstām uz 
pamatcēloņiem, piemēram, vispārējo 
nevienlīdzību; tādēļ aicina dalībvalstis 
pildīt savas saistības attiecībā uz atbalstu 
attīstībai un TAM;

Or. es

Grozījums Nr. 43
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d atkārtoti pieprasa, lai Komisija 
ierosinātu sadarbības pasākumus, kuru 
mērķis ir konsulāro pakalpojumu 
mobilizēšana izcelsmes valstīs, lai 
novērstu viltotu vīzu izsniegšanu, 
informēšanas kampaņu, kas paredzētas 
iespējamajiem upuriem, īpaši sievietēm un 
bērniem, rīkošana izcelsmes valstīs, 
sadarbojoties ar šo valstu iestādēm, un 
pasākumu veikšana nolūkā padarīt 
efektīvākas robežkontroles, lai novērstu 
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cilvēku tirdzniecību un nelegālo 
imigrāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 44
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
8.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.e aicina Komisiju ierosināt pasākumus, 
lai nodrošinātu aizsardzību un palīdzību 
sievietēm, kas cietušas no cilvēku 
tirdzniecības un seksuālās izmantošanas, 
tostarp izstrādājot kompensācijas 
sistēmas, drošas atgriešanās, 
reintegrācijas atbalstu uzņemošajā valstī
brīvprātīgas atgriešanās gadījumā, 
palīdzību un atbalstu šīm sievietēm laikā, 
kad tās uzturas ES, un sadarbību ar
izcelsmes valstu iestādēm, lai aizsargātu 
personu, kas cietušas no cilvēku 
tirdzniecības un seksuālās izmantošanas, 
ģimenes;

Or. es

Grozījums Nr. 45
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
8.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.f atgādina, ka aptuveni puse no 
migrantiem Eiropas Savienībā ir sievietes 
un ka neatkarīgs migrācijas statuss 
sievietēm un dzīvesbiedru tiesības strādāt 
ir izšķiroši elementi, lai nodrošinātu 
efektīvu integrāciju;
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Or. es

Grozījums Nr. 46
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
8.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.g uzsver, ka ir jāaizsargā tiesības 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
jomā, un pauž bažas, ka dažās dalībvalstīs 
ir ierobežota piekļuve kontracepcijas 
līdzekļiem un seksuālās un reproduktīvās 
veselības aprūpes pakalpojumiem, jo īpaši 
abortiem;

Or. es


