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9.6.2010 A7-0156/3 

Tarkistus  3 

Britta Thomsen 

S&D-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0156/2010 

Ilda Figueiredo 

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja 

suositukset tulevaisuutta varten 

2009/2242(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan neuvoston 

tasa-arvoministerien kokouksen 

päätöslauselman lakiin perustuvan ja 

tosiasiallisen tasa-arvon välisen kuilun 

kaventamisesta todellisen tasa-arvon 

saavuttamiseksi ("Bridging the gap 

between de jure and de facto equality to 

achieve real gender equality", 2010), 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0156/4 

Tarkistus  4 

Britta Thomsen 

S&D-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0156/2010 

Ilda Figueiredo 

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja 

suositukset tulevaisuutta varten 

2009/2242(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutetun muistion "Gender 

Identity and Human Rights" (2009), 

Euroopan neuvoston ministerikomitean 

suosituksen CM/Rec(2010)5 

jäsenvaltioille toimenpiteistä 

sukupuoliseen suuntautumiseen tai 

sukupuoli-identiteettiin perustuvan 

syrjinnän torjumiseksi sekä Euroopan 

neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen päätöslauselman 

1728(2010) ja päätöslauselman 

1915(2010) sukupuoliseen 

suuntautumiseen ja sukupuoli-

identiteettiin perustuvasta syrjinnästä, 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0156/5 

Tarkistus  5 

Britta Thomsen 

S&D-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0156/2010 

Ilda Figueiredo 

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja 

suositukset tulevaisuutta varten 

2009/2242(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. painottaa, että on tärkeää järjestää 

vuosittain sukupuolten tasa-arvoa 

käsittelevä kokous, johon osallistuu eri 

jäsenvaltioiden naisjärjestöjen ja 

ammattiyhdistysten edustajia, Euroopan 

parlamentin jäseniä sekä Euroopan 

komission, neuvoston ja kansallisten 

parlamenttien edustajia ja jossa 

kiinnitetään kunakin vuonna erityistä 

huomiota johonkin etukäteen määriteltyyn 

aiheeseen; 

13. painottaa, että on tärkeää järjestää 

vuosittain sukupuolten tasa-arvoa 

käsittelevä kokous, johon osallistuu eri 

jäsenvaltioiden naisjärjestöjen, muiden 

sukupuolten tasa-arvoa edistävien 

järjestöjen, kuten seksuaalivähemmistöjä 

(HLBT) edustavien järjestöjen, ja 

ammattiyhdistysten edustajia, Euroopan 

parlamentin jäseniä sekä Euroopan 

komission, neuvoston ja kansallisten 

parlamenttien edustajia ja jossa 

kiinnitetään kunakin vuonna erityistä 

huomiota johonkin etukäteen määriteltyyn 

aiheeseen; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0156/6 

Tarkistus  6 

Britta Thomsen 

S&D-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0156/2010 

Ilda Figueiredo 

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja 

suositukset tulevaisuutta varten 

2009/2242(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. ehdottaa, että tämän alan 

institutionaalista yhteistyötä ei rajoiteta 

naisjärjestöihin, vaan että pyritään 

aktiivisesti saamaan mukaan miehiä ja 

naisia edustavia järjestöjä; 

15. ehdottaa, että tämän alan 

institutionaalista yhteistyötä ei rajoiteta 

naisjärjestöihin, vaan että pyritään 

aktiivisesti saamaan mukaan miehiä ja 

naisia edustavia ja sukupuolten tasa-arvoa 

edistäviä järjestöjä; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0156/7 

Tarkistus  7 

Britta Thomsen 

S&D-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0156/2010 

Ilda Figueiredo 

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja 

suositukset tulevaisuutta varten 

2009/2242(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

72 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 (72 a) korostaa tarvetta tuoda 

sukupuolenvaihdoshoidot 

transsukupuolisten henkilöiden ulottuville 

ja varmistaa, että ne korvataan julkisista 

sairausvakuutusjärjestelmistä; 

Or. en 

 

 


