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7.3.2012 A7-0041/27 

Tarkistus  27 

Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 

Christa Klaß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-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 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

laatimaan ehdotuksia rekisteröityjen 

parisuhteiden ja samaa sukupuolta olevien 

perheiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 

kaikkialla Euroopassa niiden maiden 

kesken, joilla on jo voimassa olevaa 

lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa tasa-

arvoinen kohtelu työn, vapaan 

liikkuvuuden, verotuksen ja sosiaaliturvan 

kannalta siten, että perheiden ja lasten 

toimeentulo turvataan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/28 

Tarkistus  28 

Manfred Weber, Ioannis Kasoulides, Mariya Nedelcheva 

PPE-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 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. pitää valitettavana joidenkin 

jäsenvaltioiden täytäntöön panemia 

rajoittavia perhettä koskevia määritelmiä 

oikeussuojan kieltämiseksi samaa 

sukupuolta olevilta pariskunnilta ja 

heidän lapsiltaan; palauttaa mieliin, että 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

mukaan EU:n lainsäädäntöä sovelletaan 

syrjimättä sukupuolen tai seksuaalisen 

suuntautumisen perusteella; 

7. korostaa, että perheen määritelmä on 

toissijaisuusperiaatteen piiriin kuuluva 

asia; palauttaa mieliin, että Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan mukaan EU:n 

lainsäädäntöä sovelletaan syrjimättä 

sukupuolen tai seksuaalisen 

suuntautumisen perusteella; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/29 

Tarkistus  29 

Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 

Christa Klaß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-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 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa tulevaa neuvoston kokousta 

arvioimaan uudelleen uskonnosta tai 

vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 

sukupuolisesta suuntautumisesta 

riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatetta, jotta se voitaisiin hyväksyä 

Tanskan puheenjohtajuuskaudella; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/30 

Tarkistus  30 

Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 

Christa Klaß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-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; 

9. kehottaa unionin toimielimiä 

pyrkimään tasapainoiseen 

sovitteluratkaisuun 

äitiyslomadirektiivistä, jotta voidaan 

reagoida eurooppalaisperheiden ja 

unionin talouselämän tarpeisiin; kehottaa 

komissiota esittämään ehdotuksia 

iäkkäiden tai sairaiden perheenjäsenten 

hoitamiseen tarkoitetuista 

lomajärjestelyistä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/31 

Tarkistus  31 

Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 

Christa Klaß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-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 

66 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

66. pitää valitettavana, etteivät 

jäsenvaltiot ole edistyneet 

suunnitelmissaan nykyaikaistaa äitiys- ja 

isyysvapaata koskevaa lainsäädäntöä, ja 

kehottaa pyrkimään tasapainoiseen 

sovitteluratkaisuun EU:n 

puheenjohtajavaltion Tanskan kanssa, 

jotta hyväksyminen tapahtuisi vuoden 

2012 alkupuoliskolla ja jotta 

eurooppalaisten perheiden ja EU:n 

talouden tarpeisiin voitaisiin vastata; 

kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia 

iäkkäiden tai sairaiden omaisten 

hoitamiseen tarkoitetuista 

vapaajärjestelyistä; 

66. kehottaa unionin toimielimiä 

pyrkimään tasapainoiseen 

sovitteluratkaisuun äitiyslomadirektiivistä, 

jotta voidaan reagoida 

eurooppalaisperheiden ja unionin 

talouselämän tarpeisiin; kehottaa 

komissiota esittämään ehdotuksia 

iäkkäiden tai sairaiden perheenjäsenten 

hoitamiseen tarkoitetuista 

lomajärjestelyistä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/32 

Tarkistus  32 

Manfred Weber, Ioannis Kasoulides, Mariya Nedelcheva 

PPE-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 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. toistaa kantansa seksuaali- ja 

lisääntymisoikeuksiin, sellaisena kuin se on 

sen ilmaissut 1. helmikuuta 2010 ja 

8. helmikuuta 2011 antamissaan 

päätöslauselmissa naisten ja miesten tasa-

arvosta Euroopan unionissa 2009 ja 2010; 

on tältä osin huolissaan hiljattaisista 

perhesuunnittelua ja sukupuolivalistusta 

koskevista määrärahojen leikkauksista sekä 

rajoituksista, jotka koskevat seksuaali- ja 

lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta 

joissakin jäsenvaltioissa sekä 

mahdollisuuksia äitiyden suojeluun ja 

turvalliseen ja lailliseen aborttiin; korostaa, 

että naisilla on oltava valta päättää itse 

omista seksuaali- ja 

lisääntymisoikeuksistaan myös siten, että 

heillä on mahdollisuus kohtuuhintaiseen ja 

korkeatasoiseen ehkäisyyn; 

47. toistaa kantansa seksuaali- ja 

lisääntymisoikeuksiin, sellaisena kuin se on 

sen ilmaissut 1. helmikuuta 2010 ja 

8. helmikuuta 2011 antamissaan 

päätöslauselmissa naisten ja miesten tasa-

arvosta Euroopan unionissa 2009 ja 2010; 

on tältä osin huolissaan hiljattaisista 

perhesuunnittelua ja sukupuolivalistusta 

koskevista määrärahojen leikkauksista sekä 

rajoituksista, jotka koskevat seksuaali- ja 

lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta 

joissakin jäsenvaltioissa sekä 

mahdollisuuksia äitiyden suojeluun ja 

turvalliseen ja lailliseen aborttiin; korostaa, 

että naisilla on oltava valta päättää itse 

omista seksuaali- ja 

lisääntymisoikeuksistaan myös siten, että 

heillä on mahdollisuus kohtuuhintaiseen ja 

korkeatasoiseen ehkäisyyn; korostaa, että 

aborttikysymys on toissijaisuusperiaatteen 

piiriin kuuluva asia; 

Or. en 

 

 

 


