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Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

utarbeta förslag för ett ömsesidigt 

erkännande av civila förbund eller 

samkönade äktenskap i hela Europa 

mellan de länder där det redan finns en 

relevant lagstiftning, för att säkra 

likabehandling i fråga om arbete, fri 

rörlighet, beskattning och 

socialförsäkring, till skydd för familjers 

inkomster och barnen. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  28 
Manfred Weber, Ioannis Kasoulides, Mariya Nedelcheva 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet beklagar att vissa 

medlemsstater infört restriktiva 

definitioner av termen ”familj” för att 

kunna neka par av samma kön och deras 

barn rättsligt skydd. Parlamentet påminner 

om att EU-lagstiftningen är tillämplig utan 

diskriminering på grund av kön eller 

sexuell läggning, i enlighet med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 

7. Europaparlamentet betonar att 

definitionen av ”familj” är en fråga som 

omfattas av subsidiaritetsprincipen. 

Parlamentet påminner om att 

EU-lagstiftningen är tillämplig utan 

diskriminering på grund av kön eller 

sexuell läggning, i enlighet med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  29 
Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 
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Betänkande A7-0041/2012 
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SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 62 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar det 

tillträdande rådsordförandeskapet att 

omvärdera principen om likabehandling 

av personer oavsett religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning, med målet att anta den 

under det danska ordförandeskapet. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  30 
Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 
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Betänkande A7-0041/2012 
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SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

gå vidare med parlamentets ståndpunkt 

om en ändring av direktivet om 

mammaledighet, framför allt när det 

gäller ersättning till kvinnor som nyligen 

fått barn, för att garantera kontinuitet i 

kvinnors ekonomiska oberoende under 

denna period. 

9. Europaparlamentet uppmanar 

EU-institutionerna att hitta en balanserad 

kompromiss om direktivet om 

mammaledighet för att tillgodose 

europeiska familjers behov samt de krav 

som EU:s ekonomi ställer. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lägga fram 

förslag om ledighet för vård av äldre eller 

sjuka familjemedlemmar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  31 
Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 
Christa Klaß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
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Betänkande A7-0041/2012 
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SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 66 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

66. Europaparlamentet beklagar att 

medlemsstaterna inte har lyckats med sina 

planer att modernisera lagstiftningen om 

mammaledighet och pappaledighet, och 

efterlyser under det kommande danska 

ordförandeskapet för EU en balanserad 

kompromiss som ska antas under första 

halvan av 2012 och som tillgodoser 

europeiska familjers behov samt de krav 

som EU:s ekonomi ställer. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lägga fram 

förslag om ledighet för vård av äldre eller 

sjuka anhöriga. 

66. Europaparlamentet uppmanar 

EU-institutionerna att hitta en balanserad 

kompromiss om direktivet om 

mammaledighet för att tillgodose 

europeiska familjers behov samt de krav 

som EU:s ekonomi ställer. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lägga fram 

förslag om ledighet för vård av äldre eller 

sjuka familjemedlemmar. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 47 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt vad gäller sexuella och 

reproduktiva rättigheter, vilken anges i 

resolutionerna av den 1 februari 2010 och 

av den 8 februari 2011 om jämställdhet 

mellan kvinnor och män – 2009 och 2010. 

Parlamentet uttrycker sin oro över den 

senaste tidens minskade finansiering till 

familjeplanering och sexualundervisning 

och även det minskade tillträdet till 

sexuella och reproduktiva hälso- och 

sjukvårdstjänster i vissa medlemsstater, 

särskilt med hänsyn till skydd vid 

graviditet och moderskap samt säker och 

laglig abort. Parlamentet betonar att alla 

kvinnor måste ha kontroll över sina 

sexuella och reproduktiva rättigheter, även 

genom tillgång till preventivmedel av hög 

kvalitet till ett rimligt pris. 

47. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt vad gäller sexuella och 

reproduktiva rättigheter, vilken anges i 

resolutionerna av den 1 februari 2010 och 

av den 8 februari 2011 om jämställdhet 

mellan kvinnor och män – 2009 och 2010. 

Parlamentet uttrycker sin oro över den 

senaste tidens minskade finansiering till 

familjeplanering och sexualundervisning 

och även det minskade tillträdet till 

sexuella och reproduktiva hälso- och 

sjukvårdstjänster i vissa medlemsstater, 

särskilt med hänsyn till skydd vid 

graviditet och moderskap samt säker och 

laglig abort. Parlamentet betonar att alla 

kvinnor måste ha kontroll över sina 

sexuella och reproduktiva rättigheter, även 

genom tillgång till preventivmedel av hög 

kvalitet till ett rimligt pris. Parlamentet 

betonar att abort är en fråga som omfattas 

av subsidiaritetsprincipen. 

Or. en 

 

 


