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8.3.2012 A7-0041/8 

Tarkistus  8 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in 't Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa neuvostoa edistämään 

Euroopan parlamentin kantaa 

äitiyslomadirektiivin muuttamiseksi 

erityisesti hiljattain synnyttäneiden äitien 

palkanmaksussa, jotta voidaan varmistaa 

naisten taloudellisen riippumattomuuden 

jatkuminen tämän ajanjakson aikana; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/9 

Tarkistus  9 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. pitää erittäin tärkeinä neuvotteluja 

direktiivistä, joka koskee raskaana olevien 

työntekijöiden ja hiljattain synnyttäneiden 

tai imettävien työntekijöiden työterveyttä 

ja -turvallisuutta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/10 

Tarkistus  10 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. kehottaa harkitsemaan uudelleen 

ensimmäisen käsittelyn kantaa 

direktiiviin, joka koskee raskaana olevien 

työntekijöiden ja hiljattain synnyttäneiden 

tai imettävien työntekijöiden työterveyttä 

ja -turvallisuutta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/11 

Tarkistus  11 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, että parlamentin 

ensimmäisen käsittelyn kanta 

ehdotukseen direktiiviksi, joka koskee 

raskaana olevien työntekijöiden ja 

hiljattain synnyttäneiden tai imettävien 

työntekijöiden työterveyttä ja 

-turvallisuutta, on sosiaalisessa mielessä 

askel taaksepäin ja haittaa koko unionin 

alueen pk-yritysten kasvua ja 

kilpailukykyä sekä vaikeuttaa 

synnytysiässä olevien naisten 

työllistymistä;  

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/12 

Tarkistus  12 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. kehottaa komissiota esittämään 

mahdollisimman pian kattavia 

ajankohtaistietoja naisten edustuksesta 

kaikentyyppisissä yrityksissä EU:ssa ja 

yrityssektorin toteuttamista pakollisista ja 

muista kuin pakollisista toimista sekä 

jäsenvaltioiden hiljattain hyväksymistä 

toimista, joiden avulla naisten edustusta 

pyritään lisäämään, sekä ehdottamaan 

kyseisen selvityksen jälkeen, ja mikäli 

yritysten ja jäsenvaltioiden toteuttamat 

toimet ovat riittämättömiä, lainsäädäntöä, 

myös kiintiöitä, vuoteen 2012 mennessä 

naisten edustuksen lisäämiseksi yritysten 

johtoelimissä 30 prosenttiin vuoteen 2015 

mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä ja ottamaan samalla huomioon 

jäsenvaltioiden toimivallan ja niiden 

taloudelliset, rakenteelliset (muun muassa 

yritysten koko), oikeudelliset ja alueelliset 

erityisominaisuudet; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/13 

Tarkistus  13 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. painottaa, että jäsenvaltioiden on 

erityisesti lainsäädännöllisin keinoin 

hyväksyttävä toimia sitovien tavoitteiden 

asettamiseksi, jotta voidaan varmistaa 

naisten ja miesten tasapuolinen edustus 

yritysten, julkishallinnon ja poliittisten 

elinten vastuutehtävissä; viittaa Norjan, 

Espanjan, Saksan, Italian ja Ranskan 

menestyksekkäisiin esimerkkeihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/14 

Tarkistus  14 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. pitää tervetulleina niin EU:n kuin 

kansallisella tasolla toteutettavia toimia 

naisiin kohdistuvan väkivallan 

torjumiseksi, kuten eurooppalainen 

suojelumääräys, ihmiskaupan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 

ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annettu 

direktiivi ja uhrin oikeuksien lujittamiseen 

EU:ssa tähtäävä lainsäädäntöpaketti, mutta 

korostaa kuitenkin, että kyseessä on 

ongelma, jota ei ole vielä ratkaistu; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

hyväksymään ja soveltamaan 

toimintalinjoja, joiden avulla torjutaan 

kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan 

muotoja, myös kaikkea seksuaalista, 

ruumiillista ja henkistä väärinkäyttöä ja 

häirintää, ja korostaa, että sukupuoleen 

perustuvan väkivallan torjunta on liitettävä 

osaksi EU:n ulko- ja 

kehitysyhteistyöpolitiikkaa; painottaa, että 

sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 

koskevan ongelman todellisen laajuus on 

selvitettävä; panee merkille, että 

sukupuoleen perustuvan väkivallan 

eurooppalaisella seurantakeskuksella on 

tärkeitä tähän alaan liittyviä toimenpiteitä 

toteutettavanaan ja kehottaa sen vuoksi 

käynnistämään tämän seurantakeskuksen 

toiminnan mahdollisimman pian; 

36. pitää tervetulleina niin EU:n kuin 

kansallisella tasolla toteutettavia toimia 

naisiin, miehiin ja lapsiin kohdistuvan 

väkivallan torjumiseksi, kuten 

eurooppalainen suojelumääräys, 

ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta 

sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 

annettu direktiivi ja uhrin oikeuksien 

lujittamiseen EU:ssa tähtäävä 

lainsäädäntöpaketti, mutta korostaa 

kuitenkin, että kyseessä on ongelma, jota ei 

ole vielä ratkaistu; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita hyväksymään ja soveltamaan 

toimintalinjoja, joiden avulla torjutaan 

kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan 

muotoja, myös kaikkea seksuaalista, 

ruumiillista ja henkistä väärinkäyttöä ja 

häirintää, ja korostaa, että sukupuoleen 

perustuvan väkivallan torjunta on liitettävä 

osaksi EU:n ulko- ja 

kehitysyhteistyöpolitiikkaa; painottaa, että 

sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 

koskevan ongelman todellisen laajuus on 

selvitettävä; panee merkille, että 

sukupuoleen perustuvan väkivallan 

eurooppalaisella seurantakeskuksella on 

tärkeitä tähän alaan liittyviä toimenpiteitä 

toteutettavanaan ja kehottaa sen vuoksi 

käynnistämään tämän seurantakeskuksen 

toiminnan mahdollisimman pian; 
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7.3.2012 A7-0041/15 

Tarkistus  15 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. kehottaa komissiota panemaan 

täytäntöön sitoumuksensa sukupuolten 

välisen tasa-arvon sisällyttämiseksi 

kattavasti yhteiseen eurooppalaiseen 

turvapaikkajärjestelmään; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 

 


