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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 1
4 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į veiksmų platformą, priimtą ketvirtojoje Pasaulinėje moterų 
konferencijoje, vykusioje Pekine 1995 m. rugsėjo 15 d., ir savo rezoliucijas 2000 m. 
gegužės 18 d. dėl Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo1 ir 2005 m. kovo 10 d. dėl 
tolesnių veiksmų po Ketvirtosios pasaulinės konferencijos moterų klausimais –
veiksmų platforma (Pekinas+10)2, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Pakeitimas 2
4a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus 2006 m. spalio 9 d. 

  
1 OL C 59, 2001 m. vasario 23 d., p.258.
2 OL C 320 E, 2005 m. gruodžio 15 d., p. 247.
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pranešimą „Nuodugnus visų formų smurto prieš moteris tyrimas“,

Or. es

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 3
11a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl esamos kovos su smurtu 
prieš moteris padėties ir tolimesnių veiksmų1,

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 4
11b nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl strategijų, siekiančių 
užkirsti kelią prekybai vaikais ir moterimis, kuriems kyla seksualinio išnaudojimo 
pavojus2,

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 5
11c nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 2006 m. rugsėjo 27 d. 
pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl moterų imigracijos: moterų imigrančių vaidmuo ir 
vieta Europos Sąjungoje3,

Or. en

  
1 Priimti tekstai, TA(2006)0038.
2 Priimti tekstai, TA(2006)0005.
3 A6-0307/2006.
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 6
11a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 4 d priimtą ES ministrų, atsakingų už lyčių lygybės 
politiką, bendrą deklaraciją,

Or. nl

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 7
11b nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės paktą,

Or. nl

Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 8
11a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Europos 
lyčių lygybės paktą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 9
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Vienos deklaracija, 1993 m. birželio 25 d. priimta Pasaulinėje JTO žmogaus 
teisių konferencijoje pabrėžia, kad „moterų ir mergaičių žmogaus teisės yra 
neatimama, neatskiriama ir nedaloma visuotinių žmogaus teisių dalis“ ir kad moterų ir 
vyrų lygybė yra pagrindinė Europos Sąjungos teisė ir principas, kuriuos pripažino 
Europos bendrijos steigimo sutartis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija,
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 10
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi 2005 m. spalio 26 d. įsigaliojo Afrikos moterų teisių protokolas, dar 
vadinamas Maputo protokolu, kuriuo, be kitų dalykų, draudžiamos visos lytinių 
organų luošinimo formos,

Or. it

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 11
Ab konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi 2000 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1325 
dėl moterų, taikos ir saugumo, skatinamas aktyvesnis moterų dalyvavimas, 
užkertant kelią ginkluotiems konfliktams ir kuriant taiką,

Or. it

Pakeitimą pateikė Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Pakeitimas 12
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. prisimenant valstybių narių pasiektą pažangą skatinant nacionalinę politiką, kuria 
siekiama lyčių lygybės, ypač Ispanijos vyriausybės pastangas siekiant pariteto 
vyriausybėje bei konstitucinio įstatymo dėl lyčių lygybės priėmimą ir įstatymą, 
kuriuo siekiama skatinti darbuotojų šeimyninio ir profesinio gyvenimo derinimą, 

Or. es
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 13
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi smurtas prieš moteris yra (išbraukta) žmogaus teisių pažeidimo forma, kuriai 
nėra geografinių, ekonominių ar socialinių ribų, ir kadangi, nepaisant valstybių narių, 
Bendrijos ir tarptautiniu lygiu taikomų pastangų, nuo smurto nukentėjusių moterų 
skaičius kelia nerimą, 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 14
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi Švedijoje, Vokietijoje ir Suomijoje atlikti didelės apimties tyrimai paplitimo 
klausimu rodo, kad mažiausiai 30–50 proc. 16–67 metų amžiaus moterų vieną kartą 
buvo fizinio arba seksualinio smurto aukomis, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer,Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 15
Bb konstatuojamoji dalis (nauja)

Bb. kadangi „smurtas prieš moteris“ turi būti suprantamas kaip bet koks smurtinis 
veiksmas lyčių pagrindu, kuriuo moteriai padaroma ar galima padaryti fizinę, 
seksualinę arba psichologinę žalą ar sukelti kančių, įskaitant grasinimus atlikti 
tokius veiksmus, prievartą arba savavališką laisvės atėmimą, tiek visuomeniniame, 
tiek asmeniniame gyvenime,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 16
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi skurdas labiausiai gresia moterims, net jeigu jos dirba1, ypač vyresnio 
amžiaus moterims, moterims, kurios yra tik vieną iš tėvų turinčių šeimų galva, bei 
šeimos versle dirbančioms moterims, dėl nuolatinės diskriminacijos ir nelygybės 
išsilavinimo, asmeniui teikiamų paslaugų srityse, galimybių įsidarbinti, šeimos 
vaidmenų, teisės į pensiją ir teisinės apsaugos sutuoktinių gyvenimo atskirai arba 
skyrybų atveju, ypač jeigu moterys yra ekonomiškai priklausomos,

Or. el

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 17
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi skurdas labiausiai gresia moterims, net jeigu jos dirba2, dėl nuolatinės lyčių 
diskriminacijos ir nelygybės išsilavinimo, asmeniui teikiamų paslaugų srityse, 
galimybių įsidarbinti, šeimos vaidmenų, teisės į pensiją ir teisinės apsaugos 
sutuoktinių gyvenimo atskirai arba skyrybų atveju, ypač jeigu moterys yra 
ekonomiškai priklausomos,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 18
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kultūrinės ir socialinės vertybės –
asmens savigarba, laisvė, lygybė, dialogas ir bendradarbiavimas – yra visų Europos 
Sąjungos piliečių bei gyventojų, kurių integracija yra Sąjungos prioritetas, paveldas 
emancipacijos ir integracijos pagrindas, ypač turint omenyje moteris ir mergaites, 
kurios yra izoliuotos dėl kalbos, kultūros arba religijos barjerų; kadangi Europos 
Sąjungoje moterų ir mergaičių migrančių žmogaus teisių pažeidimo atvejai neturi 
būti toleruojami ar pateisinami,

  
1 Turint omenyje, kad 85 proc. atvejų tik vieną iš tėvų turinčiose šeimose šeimos galva yra moteris.
2 Turint omenyje, kad 85 proc. atvejų tik vieną iš tėvų turinčiose šeimose šeimos galva yra moteris.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kultūrinės ir socialinės vertybės –
asmens savigarba, laisvė, lygybė, dialogas ir bendradarbiavimas – yra visos žmonijos 
paveldas ir kadangi šių vertybių įgyvendinimas yra Sąjungos prioritetas, 
emancipacijos ir integracijos pagrindas, ypač turint omenyje moteris, kurios yra 
izoliuotos dėl kalbos, kultūros arba religijos barjerų,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 20
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kultūrinės ir socialinės vertybės ir 
principai – pagarba žmogaus teisėms, asmens savigarba, laisvė, lygybė, dialogas, 
solidarumas ir bendradarbiavimas – yra visų Europos Sąjungos piliečių bei gyventojų 
paveldas ir kadangi šių vertybių ir principų įgyvendinimas yra Sąjungos prioritetas, 
emancipacijos ir integracijos veiksnys, ypač turint omenyje moteris, kurios yra 
izoliuotos (išbraukta),

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 21
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi lyties aspekto įtraukimui į valstybių narių biudžetus reikėtų skirti daugiau 
dėmesio, atsižvelgiant į veiksmingą lygių galimybių valdymą ir kadangi šios srities 
žinios ir patirtis Europos, šalies ir regioniniu lygiu leistų šį aspektą jau nuo dabar 
taikyti biudžete ir rengiant, įgyvendinant bei vertinant bendrijos programas,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 22
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi Europos bendrijos steigimo sutarties 3 straipsnio 2 dalyje ir 13, (išbraukta)
152 ir 141 straipsnyje yra apibrėžtas Bendrijos vaidmuo siekiant lyčių lygybės 
sveikatos apsaugos ir politikos srityje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 23
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi siekiant įgyvendinti Lisabonos tikslus dėl moterų užimtumo reikia imtis 
suderintų veiksmų, kurie remtųsi šalies ar regioniniu mastu patikrinta pažangiąja 
praktika, ir atsižvelgti į lavinimo politikos, galimybės įsidarbinti, derinimo politikos, 
paslaugų ir moterų skatinimo dalyvauti priimant sprendimus tarpusavio 
priklausomybė; kadangi valstybės narės nedelsdamos turi padidinti savo pastangas,
siekdamos Barselonos tikslų, susijusių su vaikų priežiūra,

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 24
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi, nepaisant Bendrijos teisės aktų ir nacionalinių nuostatų dėl vienodo 
atlyginimo, tarp lyčių išlieka didelis atlyginimų skirtumas, kai moterys ES uždirba 
vidutiniškai 15 proc. mažiau negu vyrai, atlyginimo skirtumas mažėja daug lėčiau 
negu abiejų lyčių užimtumo lygio skirtumas; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 25
Gb konstatuojamoji dalis (nauja)

Gb. kadangi moterys dažnai turi mažesnes teises į pensiją negu vyrai dėl to, kad jų 
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atlyginimas yra mažesnis arba dėl to, kad jų profesinė karjera yra trumpesnė ir buvo 
nutraukta dėl didesnių moterų įsipareigojimų šeimai,

Or. el

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 26
Ka konstatuojamoji dalis (nauja)

Ka. kadangi kai kurios moterys visų pirma trokšta realizuoti save kaip motinos ir 
žmonos ir kadangi, atitinkamai, motinystės atostogos turi būti įtraukiamos 
apskaitant darbo laiko trukmę ir pensijas, ir skurdžiai gyvenančioms motinoms, ir 
šeimoms turi būti suteikta finansinė apsauga,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 27
1 dalis

1. atkreipia dėmesį į Komisijos norą ir toliau taikyti savo daugiametę lygių galimybių 
strategiją, tačiau primygtinai pabrėžia poreikį pakeisti Europos Sąjungos ekonominę 
politiką taip, kad visos moterys, vyrai ir vaikai galėtų gyventi oriai ir nejausdami 
skurdo pavojaus;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 28
1 dalis

1. sveikina Komisijos norą ir toliau taikyti savo daugiametę lygių galimybių strategiją,
nes nepaprastai svarbu ir toliau ES lygiu taikyti ilgalaikę strategiją, kuria siekiama 
skatinti lygybę.

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 29
1a dalis (nauja)

1a. prašo Komisijos užtikrinti Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų vykdomos vienodų 
galimybių politikos koordinavimą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 30
1a dalis (nauja)

1a. apgailestauja, kad į Komisijos lyčių lygybės gaires nėra įtrauktas nei vienas naujas 
pasiūlymas dėl teisės akto,

Or. en

Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 31
2 dalis

2. ragina Komisiją įvertinti lyčių lygybės skatinimo politikos ir programos įgyvendinimą 
valstybėse narėse ir, jei būtina, imtis tolesnių veiksmų šioje srityje; ypač ragina 
atlikti išsamų Bendrijos moterų ir vyrų lygybės programos strategijos 2000–2005 m. 
(COM(2000)0335) vertinimą bei direktyvų dėl lygių galimybių įgyvendinimo analizę, 
kuri įvertins, kaip vykdomos direktyvos 86/378/EEB2, 86/613/EEB3, 89/391/EEB4, 
92/85/EEB5, 2005/73/EB6 ir 2003/41/EB1, tam, kad būtų galima nustatyti nuoseklią 
šių gairių planavimo, įgyvendinimo, kontrolės, ir įvertinimo programą; mano, kad šiuo 
tikslu būtina skubiai įsteigti Europos lyčių lygybės institutą, kuris nuolatos seks gairių 
plėtojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 32
2a dalis (nauja)

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad gairėse neapibrėžti valstybių narių įsipareigojimai; prašo
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Komisiją, prieš pradedant įgyvendinti, apibrėžti juos išsamiau;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Pakeitimas 33
3 dalies įvadinė dalis

3. prašo Komisiją lyčių lygybės politiką ne tik laikyti prioritetine ES sritimi, bet ir 
esminiu žmogaus teisių reikalavimu; ragina įgyvendinti išsamius planus, kuriais 
siekiama užkirsti kelią ir kovoti su visomis smurto prieš mergaites, paaugles ir 
moteris formomis viešosiose ar privačiose srityse, imtis prevencinių priemonių ir 
pasiūlyti pagalbą aukoms ir rizikos grupėms, įgyvendinant iniciatyvas, skirtas teikti 
paramą NVO, institucijoms, organizacijoms ir asociacijoms, dirbančioms smurto 
prevencijos srityse, ir vykdyti informavimo kampanijas; toks požiūris taip pat turėtų 
pasireikšti koordinavimo iniciatyvomis ir valstybių narių teisinių moterų ir vaikų 
apsaugos priemonių sustiprinimu, o ypač,

Or. es

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 34 
3 dalies įvadinė dalis

3. prašo Komisiją lyčių lygybės politiką ne tik laikyti prioritetine ES sritimi, bet ir 
esminiu žmogaus teisių reikalavimu, toks požiūris turėtų pasireikšti koordinavimo 
iniciatyvomis ir Europos Sąjungos bei valstybių narių teisinių moterų ir vaikų 
apsaugos priemonių sustiprinimu, o ypač:

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 35
3 dalies 1 įtrauka

- blogo elgesio su moterimis arba bet kokio smurto (išbraukta) prieš jas atveju, visai 
netoleruojant tokio elgesio;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 36
3 dalies 1 įtrauka

- sumažinant vergijos, smurto, moters lyties organų žalojimo, prekybos, priverstinės 
santuokos, poligamijos arba tapatybę atimančių veiksmų (išbraukta), atvejų skaičių, 
tokio elgesio visai netoleruojant;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 37
3 dalies 1 įtrauka

- sumažinant vergijos, fizinio arba psichologinio smurto, moters lyties organų 
suluošinimo, priverstinės santuokos, poligamijos arba tapatybę atimančių veiksmų, 
pvz. vertimas nešioti burką, čadrą arba galvos apdangalą, atvejų skaičių, tokio elgesio 
visai netoleruojant;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 38
3 dalies 2 įtrauka

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 39
3 dalies 2 įtrauka

- skyrybų arba sutuoktinių gyvenimo atskirai atveju, ypač ekonomiškai priklausomų 
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moterų atžvilgiu,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 40
3 dalies 2a įtrauka (nauja)

- visų smurto lyties pagrindu formų atžvilgiu, ragina Komisiją atlikti esminių šio 
smurto priežasčių tyrimą ir nustatyti aukų skaičiaus rodiklius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 41
3 dalies 2b įtrauka (nauja)

- sprendžiant prekybos žmonėmis problemą, atsižvelgiant į tai, kad preliminariais 
duomenimis 98 proc. seksualinio išnaudojimo tikslu parduodamų asmenų yra 
moterys ir mergaitės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 42
3a dalis (nauja)

3a. prašo Komisiją sukurti palyginamas statistines priemones ir rodiklius, kad būtų 
galima pateikti, analizuoti ir koordinuoti tarp valstybių narių duomenis apie su 
lytimi susijusio smurto aukų skaičių;

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 43
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją nustatyti aiškų teisinį pagrindą, kuriuo būtų siekiama kovoti su 
visomis smurto prieš moteris formomis, įskaitant prekybą, ir apsispręsti dėl visiško 
Europos politikos, kuria siekiama kovoti su prekyba žmonėmis ir dėl su šia politika 
susijusių imigracijos ir prieglobsčio klausimų, konkrečiai - dėl teisės į prieglobstį 
patiriant represijas ar persekiojimą dėl lyties, įtraukimo į ES teisės reguliavimo sritį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 44
3b dalis (nauja)

3b. ragina valstybes nares įvesti privalomą sveikatos apsaugos personalo atliekamą moters 
lytinių organų sužalojimų registraciją ir diskvalifikuoti tokia praktika besiverčiančius 
gydytojus panaikinant jų leidimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 45
3c dalis (nauja)

3c. ragina Komisiją ir valstybes nares pasisakyti prieš tradicijomis grindžiamą smurtą 
prieš moteris, pasmerkti šeimoje vykstančius moterų ir mergaičių imigrančių 
žmogaus teisių pažeidimus ir patikrinti, kuriais įstatymais remiantis galima patraukti 
teisinėn atsakomybėn šeimos narius, ypač vadinamųjų garbės nusikaltimų atveju; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 46
4a dalis (nauja)

4a. prašo valstybes nares ir Komisiją skatinti aktyvų vyrų įtraukimą į veiklą, kuria 
siekiama sukurti lygiateisę visuomenę; mano, kad lygiateisė Europa, kurios 
siekiame, vyrams nedalyvaujant, nebus sukurta;  

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 47
5 dalis

5. prašo dar neratifikavusias valstybes nares nedelsiant ratifikuoti protokolą dėl prekybos 
žmonėmis, papildantį Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą („Palermo protokolas“) ir Europos Tarybos konvenciją 
dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis ir įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams,
kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios 
imigracijos padidėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis 
institucijomis1;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 48
5a dalis (nauja)

5a. prašo Komisiją, nustačius teisinį pagrindą, parengti Europos Sąjungos direktyvą dėl 
kovos su smurtu prieš moteris;

Or. it

  
1 OL L 261, 2004 m. rugpjūčio 6 d., p. 19.
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Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 49
5b dalis (nauja)

5b. prašo Komisiją užtikrinti, kad su Afrika susijusi politika ir Afrikos valstybių 
nacionalinės strategijos skatintų Maputo protokolo ratifikavimą ir įgyvendinimą 
Afrikos valstybėse, ypatingą dėmesį atkreipiant į 5 straipsnį, kuriuo smerkiamas ir 
draudžiamas visų formų lyties organų žalojimas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 50
5c dalis (nauja)

5c. prašo Komisiją prisidėti prie JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 
įgyvendinimo, stiprinant moterų vaidmenį užkertant kelią konfliktams ir juos 
sprendžiant bei kuriant taiką ir kuriant išankstinio perspėjimo sistemas, įskaitant 
sistemas pagal lytį, potencialioms krizinėms padėtims kontroliuoti;

Or. it

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 51
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją iki 2007 m. gruodžio 31 d. pradėti tyrimą, siekiant išsiaiškinti 
sąsajas tarp teisės aktų dėl prostitucijos ir žmonių prekybos seksualinio išnaudojimo 
tikslu, kaip 2006 m. kovo 8 d. buvo numatęs Komisijos narys Franco Frattini ir 
reikalaujama 2006 m. sausio 17 d. Parlamento rezoliucijoje dėl strategijų, 
siekiančių užkirsti kelią prekybai vaikais ir moterimis, kuriems kyla seksualinio 
išnaudojimo pavojus1, ir panaudoti gautus rezultatus siekiant užtikrinti geriausią 
praktiką kovojant su prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais;

Or. en

  
1 Europos Parlamento rezoliucija Priimti tekstai, TA(2006)0005.
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 52
6 dalis

6. mano, kad valstybėms kandidatėms vedant derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą 
reikalavimas laikytis moterų teisių yra toks pat svarbus, kaip ir laikytis žmogaus 
teisių; todėl prašo Komisijos kontroliuoti ir perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai 
duomenis apie diskriminacijos ir smurto atvejus, nuo kurių nukenčia moterys šiose 
valstybėse, ir aktyviai skatinti šalis kandidates dalyvauti Bendrijos programose 
PROGRESS ir DAPHNE, kurioms būtina skirti reikiamų lėšų;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 53
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad pagarba moterų teisėms turi būti esminė kaimynystės politikos, 
užsienio politikos ir ES plėtros sąlyga, todėl rekomenduoja ES aktyviau dalyvauti 
vykdant politiką minėtose srityse, pasisakant už vyrų ir moterų lygybės, moterų 
emancipacijos ir jų visapusiško dalyvavimo socialiniame, ekonominiame ir 
politiniame gyvenime skatinimą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 54
6a dalis (nauja)

6a. prašo Komisiją ir valstybes nares pažvelgti į kovą su prekyba žmonėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais ir iš paklausos pusės, taip pat prašo jų surengti kampanijas, 
pabrėžiančias užsakovų vaidmenį kurstant minėtą prekybą;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 55
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją užtikrinti, kad lygybės siekimo tikslas būtų įtrauktas į visus ES 
užsienio santykius, priemones ir programas, ypač klausimų, susijusių su moterų 
lytine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis, atžvilgiu;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 56
6a dalis (nauja)

6a. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares sukurti teisinę sistemą, užtikrinančią 
pagrindines moterų ir mergaičių imigrančių teises ir moterų imigrančių apsaugą 
nuo visų formų išnaudojimo esant nestandartinėms situacijoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Pakeitimas 57
7 dalis

7. prašo Komisiją patvirtinti konkrečias iniciatyvas imigravusių moterų emancipacijai ir 
integracijai skatinti, imantis tokių priemonių kaip bendroji pamatinė trečiųjų valstybių 
piliečių integracijos programa, kalbos mokymosi, teisių ir pareigų, atitinkančių 
atvykimo šalies principus ir įstatymus (tokių kaip poligamijos šeimoje draudimas), 
laikymosi skatinimas ir esminių Sąjungos vertybių puoselėjimas, parengiant specifinę 
lygių galimybių, nediskriminavimo dėl lyties ir intervencijos iš lyčių perspektyvos
mokymų politiką; programas, kuriomis siekiama kovoti su diskriminacija prieigos 
prie darbo atžvilgiu ir darbe; remiant moterų imigrančių verslo projektus, kurie 
skatina jų kilmės šalių kultūros paveldo išlaikymą ir sklaidą ir kuriant bei remiant 
viešus moterų imigrančių forumus, kuriuose joms yra atstovaujama;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 58
7 dalis

7. prašo Komisiją patvirtinti konkrečias iniciatyvas imigravusių moterų emancipacijai ir 
integracijai skatinti, imantis tokių priemonių kaip bendroji pamatinė trečiųjų valstybių 
piliečių integracijos programa, kalbos mokymosi, teisių ir pareigų, atitinkančių 
Bendrijos teisyną acquis, tarptautinius susitarimus, atvykimo šalies principus ir 
įstatymus (tokių kaip poligamijos šeimoje draudimas), laikymosi skatinimas ir esminių 
Sąjungos vertybių puoselėjimas; šie reikalavimai turėtų būti privalomi, siekiant gauti 
kurios nors valstybės narės pilietybę,

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 59
7 dalis

7. prašo valstybes nares ir Komisiją patvirtinti konkrečias iniciatyvas imigravusių 
moterų emancipacijai ir ekonominei ir socialinei integracijai skatinti, imantis tokių 
priemonių kaip bendroji pamatinė trečiųjų valstybių piliečių integracijos programa, 
kalbos mokymosi, teisių ir pareigų, atitinkančių atvykimo šalies principus ir įstatymus 
(tokių kaip poligamijos šeimoje draudimas), laikymosi skatinimas ir esminių Sąjungos 
vertybių puoselėjimas; šie reikalavimai turėtų būti privalomi, siekiant gauti kurios 
nors valstybės narės pilietybę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 60
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją surengti privalomus lyčių integravimo ir lyčių informuotumo 
mokymus Komisijos nariams, aukščiausio lygio valstybės tarnautojams visuose 
Europos Bendrijų tarnautojų mokymuose; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 61
8b skyrius (naujas)

8b. ragina Komisiją vartoti neutralią lyčių atžvilgiu kalbą visuose oficialiuose 
dokumentuose ir išaiškinimuose visomis oficialiosiomis ES kalbomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 62
8a dalis (nauja)

8a. mano, kad lyčių lygybės skatinimas ir toliau nebus prioritetinis, nes gairėse išdėstytos 
priemonės yra grindžiamos politika, kurioje pirmenybė teikiama rinkai, ir kuri yra 
nukreipta į Europos Sąjungos konkurencinių pranašumų formavimą pasaulio 
ekonomikos atžvilgiu; baiminasi, kad į ES konkurencingumą nukreipta politika gali 
pažeisti moterų interesus kitose pasaulio vietose;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 63
8a dalis (nauja)

8a. prašo Komisiją Biudžeto generaliniame direktorate suformuoti lyčių biudžeto 
sudarymo darbo grupę ir kasmet atlikti ES biudžeto poveikio lytims įvertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 64
8a dalis (nauja)

8a. mano, kad svarbu skatinti moterų dalyvavimą siekiant karjeros mokslo ir 
mokslinių tyrimų srityse; šiuo atžvilgiu būtina politika ir priemonės, kurios 
užtikrintų lyčių pusiausvyrą ir meistriškumą šiose profesijose; 
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Or. it

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 65
8b dalis (nauja)

8b. mano, kad rinktis mokslą moteris ypač paskatina siūlomi sutartiniai sprendimai,  
pvz., stipendijos arba sutrumpintos darbo dienos pašalpos, padedančios derinti 
šeimą ir profesinę veiklą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 66
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia Bendrijos rodiklių, susijusių su vaikų priežiūros struktūromis ir vyrų, ir 
moterų gaunamų atlyginimų bei kitų pajamų formų skirtumų pagal sektorius, 
įskaitant netipišką darbą ir darbą ne visą darbo dieną, nustatymo svarbą; todėl 
prašo Komisiją nustatyti atitinkamus Europos rodiklius;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 67
8b dalis (nauja)

8b. reikalauja atlikti mokslinius tyrimus ir surinkti duomenis apie priežastis ir 
priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis įvairios valstybės narės, siekdamos kovoti 
su atlyginimų nevienodumu, kuris vis dar egzistuoja tarp vyrų ir moterų gaunamų 
atlyginimų, nepaisant 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvos 75/117/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo 
taikymui, suderinimo1; prašo užimtumo gairėse įvesti kiekybinius ir laikinus tikslus, 
ir prašo Komisiją pateikti ataskaitą šiuo klausimu, įskaitant priemones, kurių 

  
1 OL L 45, 1975 m. vasario 19 d., p. 19.
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reikėtų imtis;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 68
8c dalis (nauja)

8c. pabrėžia poreikį veikti, siekiant lyčių lygybės perspektyvos integravimo į 
ekonomikos gaires, ypač vykstant prisijungimo procesui, siekiant neutralizuoti 
privatizacijos, liberalizacijos ir viešųjų išlaidų sumažinimo socialiniame 
sektoriuje procesų neigiamus padarinius lyčių lygybės atžvilgiu ir dar kartą 
patvirtina, kad svarbiausia - kokybiškos paslaugos visuomenei; prašo padidinti 
biudžeto asignavimus socialinėje srityje, siekiant užkirsti kelią socialinei 
atskirčiai ir kovoti su prekyba moterimis;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 69
9 dalis

9. prašo valstybių narių į jų nacionalines veiksmų užimtumo ir socialinės integracijos 
srityse programas įtraukti arba jose sustiprinti priemones, skirtas palankioms sąlygoms 
moterų prieigai prie darbo rinkos ir moterų verslo sudaryti, išskirti ir skatinti naujas 
darbo galimybes, ypač sveikatos ir socialiniame sektoriuje, asmens arba šeimos 
aptarnavimo paslaugų srityje, kurių pagrindinė darbo jėga yra moterys, pabrėžiant 
ekonominę ir socialinę šių darbų vertę ir parengiant norminę bazę, leidžiančią 
užtikrinti paslaugų kokybę, socialinių teisių pripažinimą ir darbuotojų savigarbą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 70
9 dalis

9. prašo valstybių narių į jų nacionalines veiksmų užimtumo ir socialinės integracijos 
srityse programas įtraukti arba jose sustiprinti priemones, skirtas palankioms sąlygoms 
moterų prieigai prie darbo rinkos, už vienodą darbą gaunant vienodą užmokestį, ir 
moterų verslo sudaryti išskirti ir skatinti naujas darbo galimybes, ypač sveikatos ir 
socialiniame sektoriuje, asmens arba šeimos aptarnavimo paslaugų srityje, kurių 
pagrindinė darbo jėga yra moterys, pabrėžiant socialinę šių darbų vertę ir parengiant 
norminę bazę, leidžiančią užtikrinti paslaugų kokybę ir darbuotojų savigarbą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 71
9 dalis

9. prašo valstybių narių į jų nacionalines veiksmų užimtumo ir socialinės integracijos 
srityse programas įtraukti arba jose sustiprinti priemones, skirtas palankioms sąlygoms 
moterų prieigai prie darbo rinkos vienodomis sąlygomis ir moterų verslo sudaryti 
išskirti ir skatinti naujas darbo galimybes, ypač sveikatos ir socialiniame sektoriuje, 
asmens arba šeimos aptarnavimo paslaugų srityje, kurių pagrindinė darbo jėga yra 
moterys, pabrėžiant socialinę šių darbų vertę ir parengiant norminę bazę, leidžiančią 
užtikrinti paslaugų kokybę ir darbuotojų savigarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 72
9a dalis (nauja)

9a. ragina valstybes nares skatinti moterų užimtumą ir užtikrinti, kad siekiant valstybių 
narių nacionalinių tikslų atitinkamai daugėtų galimybių pasinaudoti kokybiška 
vaikų priežiūra; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 73
9a dalis (nauja)

9a. prašo Komisiją nurodyti, kokios lėšos bus skirtos, siekiant įgyvendinti Gairėse 
išdėstytas rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 74
9a dalis (nauja)

9a. ragina valstybes nares imtis priemonių, siekiant panaikinti lyčių stereotipus, ypač 
darbo rinkoje, ir skatinti vyrų užimtumą sektoriuose, kuriuose daugiausiai dirba 
moterys, pvz., pradžios mokyklos ir priežiūros įstaigos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 75
9a dalis (nauja)

9a. pabrėžia, kad moterys turi turėti galimybę pasinaudoti atitinkamomis teisėmis į 
pensiją; todėl laikosi nuomonės, kad būtina rasti alternatyvius metodus, kurie 
užtikrintų moterų teisę gauti pensiją tais atvejais, kai jų profesinė karjera 
nesuteikia galimybės gauti atitinkamą pensiją, nes buvo per trumpa arba nutrūko 
dėl padidėjusių šeimos įsipareigojimų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 76
9b dalis (nauja)

9b. prašo valstybes nares įgyvendinti konkrečias strategijas, kuriomis siekiama 
sustiprinti moterų verslumą ir priemones, palengvinančias moterų verslininkių 
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prieigą prie banko paskolų ir paslaugų, ypač mikrofinansavimo atžvilgiu;  

Or. el

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 77
10 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 78
10 straipnis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 79
10 dalis

10. prašo valstybių narių paskirti valstybės pareigūną, atsakingą už Lisabonos strategijos 
lyčių lygybės reikalavimų įgyvendinimą (Ponas arba ponia Lisabona), įpareigotą 
dalyvauti ruošiant ir peržiūrint įvairias nacionalines programas ir kontroliuoti, kaip jos 
įgyvendinamos, siekiant skatinti lyties aspekto ir biudžeto sudarymo įtraukimą į šiose 
programose numatytą politiką ir tikslus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 80
10a dalis (nauja)

10a. apgailestauja, kad skirtingų lyčių darbo apmokėjimo skirtumas vis dar sudaro 
15 proc., nors Bendrijos teisės aktai šioje srityje jau taikomi keletą metų; sveikina 
Komisijos ketinimą artimiausioje ateityje pateikti pranešimą dėl skirtingų lyčių 
darbo apmokėjimo skirtumų ir rekomenduoja po šio pranešimo imtis priemonių;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 81
10a dalis (nauja)

10a. ragina Komisiją įtraukti į Gaires lytį pakeitusių teises ir problemas, remiantis
neseniai priimtais Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 82
11a dalis (nauja)

11a. ragina Komisiją atsižvelgti į ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos surengtos 
konferencijos vyrų ir lyčių lygybės klausimais rezultatus ir į vyrų vaidmenį siekiant 
lyčių lygybės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Pakeitimas 83
12 dalies įvadinė dalis

12. prašo Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, 
skatinti šeimyninio ir profesinio gyvenimo derinimo politikos kūrimą;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 84
12 dalies įvadinė dalis

12. prašo Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, 
peržiūrėti šeimyninio ir profesinio gyvenimo derinimo politiką,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 85
12 dalies 1 įtrauka

- užtikrinant, kad motinystės atostogų išlaidas turi padengti (išbraukta) visuomenė, 
siekiant panaikinti diskriminaciją įmonėse ir remti demografinį augimą bei padidinti 
moterų dalyvavimą darbinėje veikloje, kaip numatyta Lisabonos strategijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 86
12 dalies 1 įtrauka

- užtikrinant, kad motinystės ir tėvystės atostogų išlaidas turi padengti ne įmonė, bet 
visuomenė, siekiant panaikinti diskriminaciją įmonėse (išbrauta);  

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 87
12 dalies1a įtrauka (nauja)

- pateikiant naują pasiūlymą dėl teisės akto dėl specifinių teisių ir garantijų, susijusių 
su šeimos ir profesinio gyvenimo derinimu, kai yra prižiūrimų šeimos narių (vaikų, 
senyvo amžiaus asmenų arba neįgalių giminaičių),

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 88
12 dalies 2 įtrauka

- pagerinant nesavarankiškų asmenų (vaikų, neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių) 
prieigą prie globos ir pagalbos paslaugų ir šių paslaugų lankstumą, nustatant, kiek 
mažiausiai tokių centrų turi veikti ir naktį tam, kad būtų patenkinti atitinkami darbo
reikalavimai ir reaguojama į bet kokį pavojų, kylantį juos supančioje aplinkoje;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakitimas 89
12 dalies 2 įtrauka

− pagerinant nesavarankiškų asmenų (vaikų, neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių) 
prieigą prie globos ir pagalbos paslaugų ir šių paslaugų lankstumą, nustatant, kiek 
mažiausiai tokių centrų turi veikti ir naktį tam, kad būtų patenkinti atitinkami darbo ir 
šeimos gyvenimo reikalavimai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 90
12 dalies 2a įtrauka (nauja)

- imantis visų būtinų priemonių, kuriomis siekiama įgyvendinti su vaikų priežiūra 
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susijusius Barselonos tikslus ir išplėtoti pakankamas ir priimtinas senyvo amžiaus 
žmonių, neįgaliųjų ir kitų išlaikytinių priežiūros paslaugas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 91
12 dalies 2b įtrauka (nauja)

- vykdant didesnio informuotumo kampanijq ir pristatant bandomuosius projektus, 
kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas darniam moterų ir vyrų dalyvavimui 
profesinėje veikloje ir šeimos gyvenime,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 92
12 dalies 3 įtrauka

- aktyviai skatinti tėvus ir sugyventinius kartu dirbti buities ir šeimyninius darbus, 
pvz., peržiūrint 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 96/34/EB dėl bendrojo 
susitarimo dėl tėvystės atostogų sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC , pirmąją 
tėvystės (išbraukta) atostogų formą patvirtinant kaip privalomą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 93
12 dalies 3 įtrauka

− peržiūrint 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 96/34/EB dėl bendrojo susitarimo 
dėl tėvystės atostogų sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC , pirmąją tėvystės 
(išbraukta) atostogų formą patvirtinant kaip privalomą1,

Or. fr

  
1 OL L 145, 1996 6 19, p. 4.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 94
12 dalies 3 įtrauka

- peržiūrint 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 96/34/EB dėl bendrojo susitarimo 
dėl tėvystės atostogų sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC , sudaryti galimybę 
suteikti tėvystės atostogas (išbraukta),

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 95
12 dalies 3a įtrauka (nauja)

- skatinant vyrus dirbti tokį laiką, kad būtų galima suderinti profesinį ir šeimos
gyvenimą ir pasinaudoti tėvystės atostogomis, siekiant užkirsti kelią lyčių atžvilgiu 
nedarniam šių priemonių naudojimui, galinčiam turėti neigiamą poveikį moterų 
užimamai pozicijai darbe ir jų karjerai,

Or. it

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 96
12a dalis (nauja)

12 a. ragina valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių, siekiant Barselonos vaikų 
priežiūros tikslų ir išplėtoti atitinkamas, prieinamas senyvo amžiaus žmonių, 
neįgaliųjų ir kitų priežiūros reikalingų asmenų priežiūros paslaugas;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 97
13 dalis

13. prašo Komisijos (išbraukta) patikrinti, ar egzistuoja tarptautinio, nacionalinio ir 
regioninio lygio pažangiosios praktikos, įgalinančios moteris dalyvauti priimant 
sprendimus ir po to skatinant šių sprendimų paplitimą bei priėmimą;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 98
13 dalis

13. prašo Komisijos, remiantis Europos lyčių lygybės instituto darbais ir duomenų banke 
užregistruotais pasiūlymais dėl sprendimų1, įvertinti tarptautinio, nacionalinio ir 
regioninio lygio pažangias praktikas, skatinančias moteris dalyvauti priimant 
sprendimus ir po to skatinant šių sprendimų paplitimą bei priėmimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 99
13a dalis (nauja)

13 a. prašo Komisijos šių gairių įgyvendinimo kontrolės ir geriausiųjų praktikų, kurias 
būtina paskleisti plačiau, atrinkimo užduotį paskirti Europos lyčių lygybės 
institutui;

Or. it

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 100
13a dalis (nauja)

13a. palankiai vertina Komisijos tikslą pašalinti lyčių stereotipus ir iš žiniasklaidos, nes 
jų vaidmuo užsitęsusioje diskriminacijoje dėl lyties yra esminis; prašo Komisijos ir 
valstybių narių, ypač peržiūrint „Televizijos be sienų“ direktyvą, atsižvelgti į tai, kad 
daugelyje šių dienų reklamų perteikiami pasenę moterų ir vyrų vaidmenų šeimoje ir 
vykdant užduotis bei apskritai visuomenėje stereotipai, o tai ypač svarbu kalbant 

  
1 Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato projektas, kuriuo 
vadovaujantis yra renkami ir analzuojami duomenys apie moterų dalyvavimą priimant sprendimus (politinės 
institucijos, valdžios sektorius, socialiniai partneriai ir pagrindinės nevyriausybinės organizacijos). 
URL adresas: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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apie reklamas vaikams skirtose ir/arba į juos nukreiptose laidose; ragina valstybes 
nares imtis atitinkamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugomis apskritai nebūtų galima pasinaudoti taip, kad lyčių 
stereotipai būtų palaikomi ar stiprinami; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 101
13a dalis (nauja)

13a. ragina valstybes nares nustatyti ir įgyvendinti aktyvesnį moterų dalyvavimą visų 
formų sprendimų priėmimo procese ir užtikrinimo, kad joms būtų geriau 
atstovaujama politiniame gyvenime, tikslus ir grafikus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 102
14 dalis

14. mano, kad žiniasklaidos priemonėmis platinami teigiamo moterų vaidmens 
visuomenėje ir jų pasiekimų visose srityse, kuriuos būtina išryškinti, siekiant sukurti 
teigiamus įvaizdžius ir paskatinti kitas moteris, pavyzdžiai ir vyrų dalyvavimas 
įgyvendinant lyčių lygybę bei suderinant šeimyninį ir profesinį gyvenimą yra 
veiksminga kovos su neigiamais stereotipais, su kuriais susiduria moterys, 
priemonė; todėl prašo Komisijos paruošti iniciatyvas, tarp jų ir programą „Media 
2007“, kuria siekiama supažindinti žiniasklaidą su jos platinamais stereotipais ir 
skatinti lygias galimybes, ypač siekiant informuoti jaunus vyrus ir moteris ir 
padidinti jų sąmoningumą;  

Or. el
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 103
14 dalis

14. mano, kad žiniasklaidos priemonėmis platinami teigiamo moterų vaidmens 
visuomenėje pavyzdžiai ir vyrų dalyvavimas įgyvendinant lyčių lygybę bei suderinant 
šeimyninį ir profesinį gyvenimą galėtų tapti koegzistavimo ir bendradarbiavimo 
modeliu; todėl prašo Komisijos paruošti iniciatyvas, tarp jų ir programą „Media 
2007“, kuria siekiama supažindinti žiniasklaidą su poreikiu skatinti žmogiškąjį orumą 
ir lygias galimybes bei ugdyti tradicinius principus ir vertybes;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 104
14 dalis

14. mano, kad žiniasklaidos priemonėmis platinami teigiamo moterų vaidmens 
visuomenėje pavyzdžiai ir vyrų dalyvavimas įgyvendinant lyčių lygybę bei suderinant 
šeimyninį ir profesinį gyvenimą yra veiksminga kovos su stereotipais priemonė; todėl 
prašo Komisijos paruošti iniciatyvas, tarp jų ir programą „Media 2007“, kuria 
siekiama paskatinti žiniasklaidą pašalinti stereotipus ir skatinti lygias galimybes bei 
vienodą vyrų ir moterų orumą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 105
14 dalis

14. mano, kad žiniasklaidos priemonėmis platinami teigiamo moterų vaidmens 
visuomenėje pavyzdžiai ir vyrų dalyvavimas įgyvendinant lyčių lygybę bei suderinant 
šeimyninį ir profesinį gyvenimą yra veiksminga kovos su stereotipais priemonė; todėl 
prašo Komisijos paruošti iniciatyvas, tarp jų ir programą „Media 2007“, kuria 
siekiama supažindinti žiniasklaidą su jos platinamais stereotipais ir skatinti lygias 
galimybes; pabrėžia poreikį skatinti neutralios lyčių atžvilgiu kalbos vartojimą 
visuose Europos Sąjungos institucijų dokumentuose;
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Or. pt

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 106
14a dalis (nauja)

14a. mano, kad siekiant skatinti lygias galimybes, būtina kovoti su moterų stereotipais 
žiniasklaidoje, įsteigiant nuolatinius konsultacijų forumus su šio sektoriaus nariais; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 107
14b dalis (nauja)

14b. mano, kad lyčių stereotipų panaikinimas turėtų prasidėti ankstyvame amžiuje, todėl 
prašo Komisijos ir valstybių narių mokytojams ir į mokiniams pradėti informavimo 
kampanijas jau pačiais ankstyviausiais ugdymo metais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 108
14a dalis (nauja)

14a. pabrėžia Lyčių biudžeto sudarymo, kaip vienos iš strategijų, kuria siekiama 
prisidėti prie lyčių lygybės, svarbą; prašo Komisijos, Tarybos ir valstybių narių  
įdiegti lyčių biudžeto sudarymą kaip standartinę visų lygių biudžeto politikos 
priemonę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 109
15 dalis

15. prašo Komisijos reguliariai informuoti atsakingą (-us) Europos Parlamento komitetą (-
us) apie gairių vystymą, be kitų dalykų, pateikiant viešas ataskaitas apie kiekvieną 
valstybę;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 110
15a dalis (nauja)

15a. prašo Komisijos metinėje ataskaitoje apie vyrų ir moterų lygias galimybes Europos 
Sąjungoje atskirą skyrių skirti Gairėms ir šiame skyriuje pranešti apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant Gaires;

Or. nl


