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26.11.2018 B8-0547/1 

Grozījums Nr.  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā taupības pasākumi kopumā 

negatīvi ietekmē sievietes un cilvēkus ar 

invaliditāti, kā rezultātā notiek 

vairākkārtēja diskriminācija; 

H. tā kā taupības pasākumi kopumā 

negatīvi ietekmē sievietes un cilvēkus ar 

invaliditāti, kā rezultātā notiek 

vairākkārtēja diskriminācija; tā kā personu 

ar invaliditāti sociāli ekonomiskā situācija 

ir ievērojami pasliktinājusies, jo ES 

uzspieda taupības politiku un strauji 

ierobežoja sociālās un darba tiesības, kas jo 

īpaši skāra sievietes ar invaliditāti; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Grozījums Nr.  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā cilvēkiem ar invaliditāti katru 

dienu tiek liegtas pamattiesības, nostiprinot 

grūtības piekļūt algotam darbam, kas 

piešķir tiesības gan valsts, gan privātajā 

sektorā; tā kā personām ar invaliditāti 

piedāvātā profesionālā apmācība 

neapmierina visu pieprasījumu un 

nenodrošina optimālu rezultātu 

sasniegšanu, lai tā dotu iespējas apgūt 

zināšanas, prasmes un kompetences, kas 

nepieciešamas iekļaušanai darba dzīvē; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Grozījums Nr.  3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā personām ar invaliditāti un jo 

īpaši sievietēm ar invaliditāti ir zemāki 

ienākumi un viņas ir pakļautas lielākam 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam; 

tā kā sieviešu ar invaliditāti stāvoklis laika 

gaitā ir pasliktinājies salīdzinājumā ar 

vīriešu situāciju (sieviešu nabadzības 

rādītājs 2007. gadā bija 10 %, bet 2014. 

gadā — 12 %); 

M. tā kā personām ar invaliditāti un jo 

īpaši sievietēm ar invaliditāti ir zemāki 

ienākumi un viņas ir pakļautas lielākam 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam; 

tā kā nabadzības un atstumtības situācijas 

saglabājas, ja sociālā aizsardzība ir 

acīmredzami nepietiekama; tā kā sieviešu 

ar invaliditāti stāvoklis laika gaitā ir 

pasliktinājies salīdzinājumā ar vīriešu 

situāciju (sieviešu nabadzības rādītājs 

2007. gadā bija 10 %, bet 2014. gadā — 

12 %); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Grozījums Nr.  4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā atbalsta, aizsardzības, 

komunikācijas, aprūpes un veselības 

pakalpojumiem, piemēram, tiem, kas 

saistīti ar primāro veselības aprūpi, 

vardarbību pret sievietēm, bērnu aprūpi un 

maternitāti, vajadzētu būt pilnībā visās 

valodās, veidos un formātos pieejamiem 

visām sievietēm un jo īpaši sievietēm un 

meitenēm ar invaliditāti; 

O. tā kā pastāv grūtības piekļūt 

veselības aprūpes centriem, slimnīcu 

aprūpei, atbalsta produktiem, 

medikamentiem un būtiskām uzraudzības 

un rehabilitācijas terapijām; tā kā 

joprojām pastāv nopietnas mobilitātes 

problēmas — vai nu tie ir arhitektoniski 

šķēršļi, kas kavē pārvietošanos 

sabiedriskās telpās un uz ielām, vai arī 

ierobežota piekļuve sabiedriskajam un 

kolektīvajam transportam; tā kā joprojām 

pastāv saziņas šķēršļi (piemēram, zīmju 

valodas tulku trūkums valsts dienestos un 

nepietiekama nedzirdīgo personu piekļuve 

televīzijai), kas ierobežo un kavē piekļuvi 

sabiedriskajiem pakalpojumiem un 

informācijai; tā kā atbalsta, aizsardzības, 

komunikācijas, aprūpes un veselības 

pakalpojumiem, piemēram, tiem, kas 

saistīti ar primāro veselības aprūpi, 

vardarbību pret sievietēm, bērnu aprūpi un 

maternitāti, vajadzētu būt pilnībā visās 

valodās, veidos un formātos pieejamiem 

visām sievietēm un jo īpaši sievietēm un 

meitenēm ar invaliditāti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā, neraugoties uz daudzajām 

starptautiskajām konvencijām un Eiropas 

tiesību normām, kā arī pašreizējo Eiropas 

stratēģiju invaliditātes jomā, personas ar 

invaliditāti joprojām pilnībā neizmanto 

savas pilsoņu un sociālās tiesības; tā kā 

sievietes un meitenes ar invaliditāti 

joprojām nav būtiski iekļautas lēmumu 

pieņemšanas procesā un viņas īpaši neskar 

dzimumu līdztiesības jomā panāktais 

progress; 

Q. tā kā, neraugoties uz daudzajām 

starptautiskajām konvencijām un Eiropas 

tiesību normām, kā arī pašreizējo Eiropas 

stratēģiju invaliditātes jomā, personas ar 

invaliditāti joprojām pilnībā neizmanto savas 

pilsoņu un sociālās tiesības; tā kā nav 

garantēta vienlīdzīga piekļuve kultūrai, 

sportam un izklaidei, kā arī vienlīdzīga 

līdzdalība sabiedriskajā un politiskajā dzīvē; 

tā kā šajās jomās strādājošie profesionāļi 

netiek pietiekami novērtēti; tā kā visas 

iepriekš minētās konvencijas un noteikumi 

tiek sistemātiski ignorēti, bet darba 

ņēmējiem un personām ar invaliditāti 

joprojām tiek liegtas pamattiesības; tā kā 

sievietes un meitenes ar invaliditāti joprojām 

nav būtiski iekļautas lēmumu pieņemšanas 

procesā un viņas īpaši neskar dzimumu 

līdztiesības jomā panāktais progress; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums 

W apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

W. tā kā pilnīga integrācija sabiedrībā 

galvenokārt tiek panākta, pateicoties 

kvalitatīvai nodarbinātībai un pieejamai un 

iekļaujošai izglītībai, un tādēļ 

nodarbinātība tiek uzskatīta ne tikai par 

ienākumu avotu, bet ir arī kļuvusi par 

sociālās integrācijas mehānismu, jo rada 

saikni ar sabiedrību, savstarpējās attiecības 

un līdzdalības sajūtu sociālajā, kultūras un 

ekonomiskajā dzīvē; 

W. tā kā valsts skolu sistēmā trūkst 

cilvēkresursu, materiālu un pedagoģisko 

līdzekļu, lai pienācīgi pavadītu un efektīvi 

iekļautu bērnus un jauniešus ar īpašām 

izglītības vajadzībām; tā kā pilnīga 

integrācija sabiedrībā galvenokārt tiek 

panākta, pateicoties kvalitatīvai 

nodarbinātībai un pieejamai izglītībai; tā kā 

nodarbinātība tiek uzskatīta ne tikai par 

ienākumu avotu, bet tā ir arī kļuvusi par 

sociālās integrācijas mehānismu, jo rada 

saikni ar sabiedrību, savstarpējās attiecības 

un līdzdalības sajūtu sociālajā, kultūras un 

ekonomiskajā dzīvē; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Grozījums Nr.  7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.a mudina dalībvalstis īstenot principu, 

ka vīrieši un sievietes par vienādu vai 

vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba 

samaksu, apkarot diskrimināciju darba 

samaksas ziņā un nodrošināt sieviešu un 

vīriešu līdztiesību, tostarp attiecībā uz 

personām ar invaliditāti; 

Or. en 

 

 


