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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 1
4. atsauce

– ņemot vērā darbības platformu, kas pieņemta Ceturtajā pasaules konferencē sievietēm
Pekinā 1995. gada 15. septembrī, un tā 2000. gada 18. maija rezolūciju par Pekinas 
platformas uzraudzību1 un 2005. gada 10. marta rezolūciju par Ceturtās pasaules 
konferences sievietēm darbības platformas (Pekina+10)2 uzraudzību,

Or. en

Grozījumu iesniedza Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Grozījums Nr. 2
4. atsauce (jauna)

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2006. gada 9. oktobra ziņojumu „Visaptverošs 
pētījums par vardarbības veidiem pret sievietēm”,

  
1 OV C 59, 23.2.2001, 258. lpp.
2 OV C 320 E, 15.12.2005, 247. lpp.
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Or. es

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 3
11.a atsauce (jauna)

– ņemot vērā tā 2006. gada 2. februāra rezolūciju par pašreizējo situāciju vardarbības 
pret sievietēm izskaušanā un visas turpmākās darbības1,

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 4
11.b atsauce (jauna)

– ņemot vērā tā 2006. gada 17. janvāra rezolūciju par stratēģijām, kas izstrādātas, lai 
novērstu sieviešu un bērnu tirdzniecību, kuri ir neaizsargāti pret seksuālo 
izmantošanu2,

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 5
11.c atsauce (jauna)

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 2006. gada 
27. septembra rezolūcijas priekšlikumu par sieviešu imigrāciju: sieviešu imigrantu 
loma un vieta Eiropas Savienībā3,

Or. en

  
1 Pieņemtie teksti, TA(2006)0038.
2 Pieņemtie teksti, TA(2006)0005.
3 A6-0307/2006.
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Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 6
11.a apsvērums (jauns)

– ņemot vērā 2005. gada 4. februārī pieņemto ES dzimumu līdztiesības ministru 
kopējo deklarāciju,

Or. nl

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 7
11.b apsvērums (jauns)

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu,

Or. nl

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 8
11.a atsauce (jauna)

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, ko Eiropas Padome ir
apstiprinājusi 2006. gada martā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 9
A apsvērums

A. tā kā ANO Ģenerālās asamblejas Pasaules cilvēktiesību konferences 1993. gada 25. 
jūnijā pieņemtajā Vīnes rezolūcijā atkārtoti uzsvērts, ka Sieviešu un meiteņu 
cilvēktiesības ir vispārējo cilvēktiesību neatņemama, integrāla un neatdalāma 
sastāvdaļa", tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamattiesības 
un pamatprincips, kas atzīts Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā un Eiropas 
Savienības pamattiesību hartā; 
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 10
Aa apsvērums (jauns)

Aa. tā kā Āfrikas Sieviešu tiesību protokols, pazīstams arī kā Maputo Protokols, kas cita 
starpā aizliedz visa veida ģenitāliju kropļošanu, stājās spēkā 2005. gada 26. oktobrī;

Or. it

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 11
Ab apsvērums (jauns)

Ab. tā kā 2000. gada 31. oktobrī pieņemtā ANO Drošības padomes Rezolūcija 1325 par 
sievietēm, mieru un drošību aicina vairāk iesaistīt sievietes bruņotu konfliktu 
novēršanā un miera veicināšanā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Grozījums Nr. 12
Aa apsvērums (jauns)

Aa. ņemot vērā dalībvalstu gūtās sekmes valstu politikas veicināšanā, lai panāktu 
dzimumu līdztiesību, jo īpaši Spānijas valdības centienus panākt vienlīdzīgu 
noteikumu piemērošanu valdībā un valsts pamatlikuma par dzimumu līdztiesību un 
likuma par ģimenes un darba dzīves līdzsvarošanas veicināšanu pieņemšanu,

Or. es
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 13
B apsvērums

B. tā kā vardarbība pret sievieti ir visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpums, kam nav ne 
ģeogrāfisku, ne ekonomisku, ne sociālu robežu, kā arī par spīti pūliņiem valstu, 
Kopienas un starptautiskajā līmenī, to sieviešu, kas ir vardarbības upuri, skaits ir 
satraucošs; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer,Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 14
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā plaša mēroga izplatības pētījumi Zviedrijā, Vācijā un Somijā rāda, ka 30–50% 
sieviešu vecumā no 16 līdz 67 gadiem ir vismaz reizi bijušas fiziskas vai seksuālas 
vardarbības upuri;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer,Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 15
Bb apsvērums (jauns)

Bb. tā kā ar terminu „vardarbība pret sievieti” ir jāsaprot jebkura seksuāla rakstura 
vardarbība, kuras rezultātā publiski vai privāti tiek vai, iespējams, tiks nodarīts 
fizisks, seksuāls vai psiholoģisks kaitējums vai ciešanas sievietēm, tostarp, draudi 
pielietot vardarbību, ietekmēšana vai patvaļīga brīvības atņemšana;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 16
C apsvērums

C. tā kā nabadzības risks vairumā gadījumu skar sievietes, tostarp arī tās, kuras strādā1,
un jo īpaši vecākas sievietes, sievietes, kuras ir ģimenes galva nepilnajās ģimenēs, 
un sievietes, kuras strādā ģimenes uzņēmumos, jo joprojām pastāv diskriminācija, kā 
arī nevienlīdzība apmācībā, cilvēkiem sniegto pakalpojumu jomā, piekļuvē darba 
vietām, atbildībā ģimenē, tiesībās uz pensiju, kā arī juridiskajā aizsardzībā atšķirtības 
vai šķiršanās gadījumā, īpaši saistībā ar ekonomiski atkarīgajām sievietēm; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 17
C apsvērums

C. tā kā nabadzības risks vairumā gadījumu skar sievietes, tostarp arī tās, kuras strādā,2 jo 
joprojām pastāv dzimumu diskriminācija, kā arī nevienlīdzība apmācībā, cilvēkiem 
sniegto pakalpojumu jomā, piekļuvē darba vietām, atbildībā ģimenē, tiesībās uz 
pensiju, kā arī juridiskajā aizsardzībā atšķirtības vai šķiršanās gadījumā, īpaši saistībā 
ar ekonomiski atkarīgajām sievietēm; 

Or. sv

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 18
D apsvērums

D. tā kā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kultūras un sociālās vērtības, proti, cilvēka 
cieņa, brīvība, vienlīdzība, dialogs un līdzdalība ir visu Eiropas Savienības pilsoņu un 
iedzīvotāju mantojums, kā arī šo vērtību saglabāšana Eiropas Savienībā un tās pilsoņu 
un iedzīvotāju integrācija ir prioritāte un pamats emancipācijai un integrācijai, īpaši 
attiecībā uz sievietēm un meitenēm, kuras ir izolācijā valodas, kultūras vai reliģisku 
barjeru dēļ; tā kā Eiropas Savienībā migranšu sieviešu un meiteņu cilvēktiesību 
pārkāpumu gadījumus nedrīkst paciest vai attaisnot;

Or. en

  
1 Ņemot vērā arī to, ka 85% gadījumu ģimenes galva nepilnajās ģimenēs ir sieviete.
2 Ņemot vērā arī to, ka 85% gadījumu ģimenes galva nepilnajās ģimenēs ir sieviete.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
D apsvērums

D. tā kā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kultūras un sociālās vērtības, proti, cilvēka 
cieņa, brīvība, vienlīdzība, dialogs un līdzdalība ir visu Eiropas Savienības pilsoņu 
(svītrojums) mantojums, kā arī šo vērtību saglabāšana Eiropas Savienībā ir prioritāte 
un pamats emancipācijai un integrācijai, īpaši attiecībā uz sievietēm, kuras ir izolācijā 
valodas, kultūras vai reliģisku barjeru dēļ;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 20
D apsvērums

D. tā kā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kultūras un sociālie principi un vērtības, 
proti, cilvēktiesību ievērošana, cilvēka cieņa, brīvība, vienlīdzība, dialogs, solidaritāte
un līdzdalība ir visu Eiropas Savienības pilsoņu un iedzīvotāju mantojums, kā arī šo 
vērtību saglabāšana Eiropas Savienībā ir prioritāte un emancipācijas un integrācijas 
faktors, īpaši attiecībā uz sievietēm, kuras ir izolācijā (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 21
E apsvērums

E. tā kā vairāk jāapsver dzimuma aspekta iekļaušana valstu budžetos, lai spētu efektīvi 
pārvaldīt vienlīdzības politiku, tā kā zināšanas un pieredze Eiropas, reģionālajā vai 
vietējā līmenī šajā jautājumā ļautu jau tagad to piemērot attiecībā uz Kopienas 
budžetu un programmām to izstrādes, ieviešanas un novērtēšanas posmā; 

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 22
F apsvērums

F. tā kā EK līguma 3. panta 2. punktā, kā arī 13., (svītrojums) 152. un141. pantā noteikta 
Kopienas loma dzimumu vienlīdzības īstenošanā cilvēku veselības aizsardzības 
politikā; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 23
G apsvērums

G. tā kā Lisabonas mērķu īstenošana saistībā ar sieviešu nodarbinātību prasa turpmākas 
darbības atbilstīgi atvērtajai koordinācijas metodei, darbības, kas balstītas uz 
paraugpraksi valstu vai reģionālajā līmenī, īpaši ņemot vērā apmācības politikas un 
piekļuves nodarbinātībai, apvienošanas politikas, pakalpojumu un sieviešu līdzdalības 
sekmēšanas lēmumu pieņemšanā mijiedarbību; tā kā dalībvalstīm steidzami 
jāpastiprina centieni, lai sasniegtu Barselonas bērnu aprūpes mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 24
Ga apsvērums (jauns)

Ga. tā kā, neskatoties uz Kopienas tiesību aktiem un valstu noteikumiem par vienlīdzīgu 
darba samaksu, pastāv lielas atšķirības darba samaksā abiem dzimumiem, sievietēm 
ES nopelnot vidēji par 15% mazāk nekā vīriešiem, atšķirības, kuras samazinās 
daudz lēnāk nekā atšķirības abu dzimumu nodarbinātības līmenī;

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 25
Gb apsvērums (jauns)

Gb. tā kā sievietēm bieži ir mazāks pensijas apmērs nekā vīriešiem vai nu mazākas darba 
samaksas dēļ, vai tāpēc, ka viņu profesionālā karjera ir īsāka un tikusi pārtraukta 
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viņu lielākas atbildības par ģimeni dēļ;

Or. el

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 26
Ka apsvērums (jauns)

Ka. tā kā dažas sievietes vairāk par visu vēlas apliecināt sevi kā mātes un sievas un tā kā 
šai saistībā grūtniecības un dzemdību atvaļinājums ir jāieskaita darba stāžā un
jāņem vērā, aprēķinot pensijas, un tā kā nabadzīgajām mātēm un ģimenēm ir 
jāsniedz finansiāla aizsardzība; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 27
1. punkts

1. atzīst Komisijas gribu turpināt stratēģiju iespēju vienlīdzības jomā daudzgadu 
perspektīvā, bet pieprasa mainīt Eiropas Savienības ekonomikas politiku, lai visas 
sievietes, vīrieši un bērni varētu dzīvot ar cieņu un bez nabadzības draudiem;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 28
1. pants

1. atzinīgi vērtē Komisijas gribu turpināt stratēģiju iespēju vienlīdzības jomā daudzgadu 
perspektīvā; tā ka ir ļoti svarīgi turpināt rīkoties saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju ES 
līmenī, lai veicinātu vienlīdzību; 

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 29
1.a punkts (jauns)

1.a aicina Komisiju nodrošināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Apvienoto Nāciju 
Organizāciju vienādu iespēju politikas jautājumos; 

Or. nl

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 30
1.a punkts(jauns)

1.a pauž nožēlu, ka Komisijas dzimumu līdztiesības ceļvedī nav iekļauts neviens jauns 
tiesību akta priekšlikums;

Or. en

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 31
2. punkts

2. aicina Komisiju novērtēt dzimumu līdztiesības politikas un programmu īstenošanu
dalībvalstīs un, ja nepieciešams, ierosināt turpmāku darbību šajā jomā, īpaši prasa 
padziļināti izvērtēt Kopienas pamatstratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesības jomā 
2000-2005 (COM (2000)0335), kā arī direktīvu par iespēju vienlīdzību, īpaši 
Direktīvas 86/378/EK, Direktīvas 86/613/EK, Direktīvas 89/391/EK, Direktīvas 
92/85/EK, Direktīvas 2002/73/EK, kā arī Direktīvas 2003/41/EKieviešanas 
novērtēšanu, lai izveidotu šī ceļveža koherentu plānošanas, ieviešanas, kontroles un 
novērtēšanas ciklu; patur prātā šajā sakarā, ka drīza Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta izveide ir nepieciešama pastāvīgai ceļveža panākumu uzraudzībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 32
2.a punkts (jauns)

2.a norāda, ka ceļvedī nav precizēti dalībvalstu pienākumi; aicina Komisiju tos precizēt 
sīkāk pirms īstenošanas;
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Or. sv

Grozījumu iesniedza Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Grozījums Nr. 33
3. punkta ievaddaļa

3. prasa Komisijai uzskatīt dzimumu līdztiesības politiku ne vien par ES prioritāru 
pieeju, bet arī jo īpaši par pamatprasību cilvēka tiesību ievērošanas jomā; pieprasa 
īstenot visaptverošus plānus, lai novērstu un izskaustu jebkura veida publisku vai 
privātu vardarbību pret meitenēm, pusaudžiem un sievietēm, pieņemot preventīvus 
pasākumus un piedāvājot upuriem un riska grupām palīdzību ar iniciatīvām, kas 
paredzētas NVO, iestāžu, organizāciju un asociāciju atbalstam, kuras strādā 
vardarbības novēršanas jomā un veic izpratnes veidošanas kampaņas; šai pieejai 
jāizpaužas sieviešu un bērnu valstu juridiskās aizsardzības pasākumu saskaņošanā un 
stiprināšanā, īpaši: 

Or. es

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 34
3. punkta ievaddaļa

3. prasa Komisijai uzskatīt dzimumu līdztiesības politiku ne vien par ES prioritāru 
pieeju, bet arī jo īpaši par pamatprasību cilvēka tiesību ievērošanas jomā; šai pieejai 
jāizpaužas sieviešu un bērnu Eiropas un valstu juridiskās aizsardzības pasākumu 
saskaņošanā un stiprināšanā, īpaši:

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 35
3. punkta 1. ievilkums

- gadījumos, kad sievietes tiek pakļautas verdzībai, pret viņām slikti izturas vai pakļauj 
dažādu veidu vardarbībai (svītrojums), kuras mērķis ir nulles līmeņa iecietība; 

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 36
3. punkta 1. ievilkums

- gadījumos, kad sievietes tiek pakļautas verdzībai, vardarbībai, tirdzniecībai, 
dzimumorgānu kropļošanai, piespiedu laulībām, poligāmijai vai darbībām, kas atņem 
identitāti (svītrojums), kuru mērķis ir nulles līmeņa iecietība; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 37
3. punkta 1. ievilkums

- gadījumos, kad sievietes tiek pakļautas verdzībai, fiziskai vai psiholoģiskai 
vardarbībai, dzimumorgānu kropļošanai, piespiedu laulībām, poligāmijai, vai 
darbībām, kas atņem identitāti, piemēram, burqa, čadras vai maskas uzspiešana, kuru 
mērķis ir nulles līmeņa iecietība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 38
3. punkta 2. ievilkums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 39
3. punkta 2. ievilkums

- šķiršanās vai atšķirtības gadījumos jo īpaši ekonomiski atkarīgām sievietēm;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 40
3. punkta 2a ievilkums (jauns)

- attiecībā uz jebkuru ar dzimumu saistītu vardarbību, aicina Komisiju veikt 
pētījumus par tās pamatā esošajiem cēloņiem un izstrādāt upuru skaita rādītājus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 41
3. punkta 2b ievilkums (jauns)

- risinot cilvēku tirdzniecības problēmu, ņemot vērā, ka saskaņā ar veiktajiem 
aprēķiniem 98% no pārdotajiem seksuālās izmantošanas nolūkos ir sievietes un 
meitenes;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 42
3.a punkts (jauns)

3a. aicina Komisiju izstrādāt salīdzinošus statistikas instrumentus un rādītājus, lai 
varētu sniegt datus par vardarbības upuru skaitu, kas saistīta ar dzimumu, lai varētu 
šos datus analizēt un koordinēt starp dalībvalstīm; 

Or. sv

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 43
3a punkts (jauns)

3.a aicina Komisiju noteikt nepārprotamu tiesisko pamatojumu jebkuras vardarbības pret 
sievietēm, tostarp sieviešu tirdzniecības, izskaušanai un pieņemt lēmumu pilnībā 
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apstiprināt no Kopienas puses Eiropas politiku attiecībā uz cilvēku tirdzniecības 
izskaušanu un ar to saistītiem imigrācijas un patvēruma jautājumiem, jo īpaši par 
tiesībām uz patvērumu, pamatojoties uz represijām, kas saistītas ar dzimumu, un 
vajāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 44
3b punkts (jauns)

3.b aicina dalībvalstis ieviest obligātu sieviešu ģenitāliju kropļošanas reģistru veselības 
aprūpes personālam un diskvalificēt ārstus, kas ar to nodarbojas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 45
3c punkts (jauns)

3.c aicina Komisiju un dalībvalstis izteikties pret tradicionālo vardarbību pret sievietēm,
nosodīt ģimenes pamudinātu sieviešu un meiteņu imigranšu cilvēktiesību pārkāpšanu 
un pārbaudīt, kuri likumi ir piemērojami ģimenes locekļu atbildībai, jo īpaši tā 
saucamo goda aizstāvēšanas noziegumu gadījumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 46
4a punkts (jauns)

4.a aicina dalībvalstis un Komisiju veicināt vīriešu aktīvu dalību un iesaistīšanos darbā, 
lai izveidotu vienlīdzīgu sabiedrību; uzskata, ka vienlīdzīgu Eiropu, kuru mēs visi 
tiecamies sasniegt, nevarēs izveidot bez vīriešu līdzdalības;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 47
5. punkts

5. prasa dalībvalstīm, kuras to vēl nav izdarījušas, nekavējoties ratificēt ANO 
Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību papildprotokolu par cilvēku 
tirdzniecību (Palermo protokols) un Eiropas Padomes Konvenciju par pasākumiem 
pret cilvēku tirdzniecību un īstenot Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļauju, ko izdod trešo valstu 
valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir 
palīdzēts nelegāli imigrēt un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm1;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 48
5.a punkts (jauns)

5.a tā kā ir noteikts juridiskais pamats, aicina Komisiju izstrādāt Eiropas direktīvu par 
vardarbības izskaušanu pret sievietēm; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 49
5.b punkts (jauns)

5b. aicina Komisiju nodrošināt, ka Āfrikas politika un Āfrikas valstu attīstības stratēģija 
veicina Maputo Protokola ratifikāciju un īstenošanu visās Āfrikas valstīs, jo īpašu 
uzmanību pievēršot 5. pantam, kurā nosoda un aizliedz dzimumorgānu dažādu 
kropļošanu; 

Or. it

  
1 OV L 261, 6.8.2004, 19. lpp.
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 50
5.c punkts (jauns)

5.c. aicina Komisiju veicināt ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1325 īstenošanu, 
pastiprinot sieviešu lomu konfliktu novēršanā un atrisināšanā un miera 
veicināšanā, kā arī ieviešot agrīnās brīdināšanas sistēmas, tostarp ar dzimumiem 
saistītas specifiskas sistēmas, lai vadītu iespējamās krīzes situācijas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 51
5.a punkts (jauns)

5.a mudina Komisiju līdz 2007. gada 31. decembrim uzsākt pētījumu par cēlonisku 
korelāciju starp tiesību aktiem par prostitūciju un tirdzniecību seksuālas 
izmantošanas nolūkos, kā 2006. gada 8. martā paredzēja komisārs F. Frattini un 
lūdza Parlamenta 2006. gada 17. janvāra lēmumā par stratēģijām, kā novērst 
sieviešu un bērnu tirdzniecību, kas ir īpaši neaizsargāti pret seksuālo izmantošanu1, 
un pēc tam izmantot rezultātus, lai noskaidrotu labāko pieredzi cilvēku tirdzniecības 
seksuālas izmantošanas nolūkos izskaušanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 52
6. punkts

6. uzskata, ka sieviešu tiesību ievērošana ir ļoti svarīga prasība, tikpat svarīga, cik citu 
cilvēktiesību ievērošana saistībā ar sarunām par kandidātvalstu pievienošanos; tāpēc 
prasa Komisijai uzraudzīt un ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei datus par 
diskriminācijas un vardarbības aktiem, kuru upuri šajās valstīs ir sievietes, kā arī aktīvi 
sekmēt to valstu, kuras ir ceļā uz pievienošanos, aktīvu līdzdalību Kopienas 
programmās PROGRESS un DAPHNE, kurām ir jāpiešķir nepieciešamie asignējumi;

Or. pt
  

1 Eiropas Parlamenta rezolūcija; Pieņemtie teksti, TA(2006)0005.
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 53
6.a punkts (jauns)

6.a uzsver, ka sieviešu tiesību ievērošanai ir jābūt būtiskam noteikumam ES 
kaimiņvalstu politikā, ārpolitikā un attīstības politikā; šajā saistībā iesaka lielāku 
ES iesaistīšanos šajās politikās, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, sieviešu 
emancipāciju un viņu pilnīgu dalību sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 54
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis cīnīties ar cilvēku tirdzniecības problēmām 
seksuālās izmantošanas nolūkos arī no pieprasījuma aspekta un aicina tās uzsākt 
izpratnes veidošanas kampaņas, uzsverot klientu lomu tirdzniecības veicināšanā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 55
6.a punkts (jauns)

6.a mudina Komisiju nodrošināt, ka līdztiesības panākšanas mērķis tiek iestrādāts visās 
ES ārējās attiecībās, pasākumos un programmās, jo īpaši attiecībā uz sieviešu 
seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 56
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis izstrādāt juridisku sistēmu sieviešu un 
meiteņu imigranšu pamattiesību nodrošināšanai un to imigranšu aizsardzībai pret 
jebkuru izmantošanu, kuras ir nelikumīgā stāvoklī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Grozījums Nr. 57
7. punkts

7. prasa Komisijai pieņemt konkrētus pasākumus ieceļotāju sieviešu emancipācijai un 
integrēšanai, īpaši saistībā ar kopējo pamatprogrammu par trešo valstu valstspiederīgo 
integrāciju, ar atbalsta darbībām valodu apmācībā, pienākumiem un tiesībām, kuri 
atvasināti no uzņēmējā valstī pastāvošajiem principiem un spēkā esošās likumdošanas 
(piemēram, poligāmijas aizliegums saistībā ar ģimeņu atkalapvienošanos) un Eiropas 
Savienības pamatvērtībām; šīm iepriekšējām prasībām jābūt obligātām, lai iegūtu 
kādas dalībvalsts pilsonību, izstrādājot īpašu vienādu tiesību apmācību politiku, ar 
dzimumu saistītu nediskrimināciju un iejaukšanos; programmas diskriminācijas 
izskaušanai piekļuvē darbam un darbā; atbalstu imigrantēm uzņēmējdarbības 
projektos, kuri veicina viņu izcelsmes valstu kultūras vērtību saglabāšanu un 
izplatīšanu, un imigranšu sabiedriskā foruma, kuru viņas aktīvi pārstāv, izveide un 
atbalsts;

Or. es

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 58
7. punkts

7. prasa Komisijai pieņemt konkrētus pasākumus ieceļotāju sieviešu emancipācijai un 
integrēšanai, īpaši saistībā ar kopējo pamatprogrammu par trešo valstu valstspiederīgo 
integrāciju, ar atbalsta darbībām valodu apmācībā, pienākumiem un tiesībām, kuri 
atvasināti no Eiropas Kopienas acquis, starptautiskajiem nolīgumiem, uzņēmējā 
valstī pastāvošajiem principiem un spēkā esošās likumdošanas (piemēram, poligāmijas 
aizliegums saistībā ar ģimeņu atkalapvienošanos) un Eiropas Savienības 
pamatvērtībām; šīm iepriekšējām prasībām jābūt obligātām, lai iegūtu kādas 
dalībvalsts pilsonību; 
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Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 59
7. punkts

7. prasa dalībvalstīm un Komisijai pieņemt konkrētus pasākumus ieceļotāju sieviešu 
emancipācijai un ekonomiskajai un sociālajai integrēšanai, īpaši saistībā ar kopējo 
pamatprogrammu par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, ar atbalsta darbībām 
valodu apmācībā, pienākumiem un tiesībām, kuri atvasināti no uzņēmējā valstī 
pastāvošajiem principiem un spēkā esošās likumdošanas (piemēram, poligāmijas 
aizliegums saistībā ar ģimeņu atkalapvienošanos) un Eiropas Savienības 
pamatvērtībām; šīm iepriekšējām prasībām jābūt obligātām, lai iegūtu kādas 
dalībvalsts pilsonību; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 60
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Komisiju izstrādā obligātu integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai un dzimumu 
līdztiesības apzināšanās mācības komisāriem, vecākajiem ierēdņiem un vispārējas 
vadībzinības mācības Eiropas ierēdņiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 61
8.b punkts (jauns)

8.b aicina Komisiju izstrādāt ar dzimumu līdztiesību saistītu korektu valodu visos 
oficiālajos dokumentos un visos ES oficiālo valodu tulkojumos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 62
8.a punkts (jauns)

8.a uzskata, ka dzimumu līdztiesības veicināšana turpinās būt kritiska tāpēc, ka ceļvedī 
aprakstītie pasākumi pamatojas uz politiku, kuras prioritāte ir tirgus, un tā ir 
koncentrēta uz konkurences priekšrocību iegūšanu Eiropas Savienībai pasaules 
ekonomikā; baidās, ka politika, kas ir koncentrēta uz ES konkurences veicināšanu, 
var kaitēt sieviešu interesēm citās pasaules daļās; 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 63
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Komisiju Budžeta ģenerāldirektorātā izveidot darba grupu dzimuma aspekta 
iekļaušanai valstu budžetos un katru gadu veikt ES budžeta dzimumu politikas 
ietekmes novērtēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 64
8.a punkts (jauns)

8.a uzskata par svarīgu veicināt sieviešu dalību zinātnes un pētījumu karjerās; šim 
nolūkam ir vajadzīga politika un instrumenti, kas kopā nodrošinātu dzimumu 
līdzsvaru un izcilību šajās profesijās; 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 65
8.b punkts (jauns)

8.b uzskata, ka sieviešu dalība zinātniskajās profesijās ne vismazākajā mērā netiek 
veicināta, piedāvājot līguma risinājumus, piemēram, pētniecības dotācijas vai
nepilna darba laika piemaksas, lai palīdzētu saskaņot ģimenes dzīvi ar darbu; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 66
8.a punkts (jauns)

8.a uzsver Kopienas rādītāju izstrādes nozīmi saistībā ar bērnu aprūpes struktūrām 
un algu un citu ienākumu starpību starp vīriešiem un sievietēm vienā nozarē, 
tostarp pilna un nepilna darba laika darbu; tāpēc aicina Komisiju izstrādāt 
atbilstīgus Eiropas rādītājus;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 67
8.b punkts (jauns)

8.b pieprasa pētījumu rezultātu un datu un cēloņu apkopojumu par dažādu dalībvalstu 
pieņemtajiem un pieņemamajiem pasākumiem, lai izskaustu joprojām pastāvošo 
vīriešu un sieviešu algu atšķirību, neskatoties uz Padomes 1975. gada 10. februāra 
Direktīvu 75/117/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, ievērojot principu 
par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un sievietēm1; pieprasa ieviest precīzus 
kvantitatīvos un pagaidu mērķus pamatnostādnēs par nodarbinātību un aicina 
Komisiju iesniegt ziņojumu par šo tematu, tostarp par īstenojamajiem pasākumiem; 

Or. pt

  
1 OV L 45, 19.2.1975, 19. lpp.
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 68
8.c punkts (jauns)

8.c uzsver vajadzību integrēt dzimumu līdztiesības perspektīvu ekonomikas 
pamatnostādnēs, kā arī pievienošanās procesā, lai neitralizētu pretējas iedarbības 
efektus saistībā ar dzimumu līdztiesību, privatizācijas procesiem, valsts izdevumu 
liberalizāciju un samazināšanu sociālajās jomās, un vēlreiz apstiprina, ka 
sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte ir būtiska; pieprasa piešķirt vairāk līdzekļu
budžetā sociālajai jomai, lai novērstu sociālo atstumtību un izskaustu sieviešu 
tirdzniecību; 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 69
9. punkts

9. prasa dalībvalstīm savos rīcības plānos saistībā ar nodarbinātību un sociālo integrāciju 
iekļaut vai stiprināt pasākumus, kas domāti piekļuves vienādi cienījamam darba 
tirgum sekmēšanai sievietēm, kā arī sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai, jaunu 
nodarbinātības iespēju identificēšanai un sekmēšanai, īpaši sanitārajā, kā arī cilvēkiem 
un ģimenēm domātu pakalpojumu jomā, kurā darbaspēku galvenokārt veido sievietes, 
uzsverot šo darbu ekonomisko un sociālo nozīmi un paredzot normatīvu pamatu, kas 
ļauj nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un darbinieku sociālo tiesību atzīšanu un 
pašcieņu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 70
9. punkts

9. prasa dalībvalstīm savos rīcības plānos saistībā ar nodarbinātību un sociālo integrāciju 
iekļaut vai stiprināt pasākumus, kas domāti piekļuves vienādi cienījamam darba 
tirgum sekmēšanai sievietēm un vienādai samaksai par vienādu darbu, kā arī 
sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai, jaunu nodarbinātības iespēju identificēšanai un 
sekmēšanai, īpaši sanitārajā, kā arī cilvēkiem un ģimenēm domātu pakalpojumu jomā, 
kurā darbaspēku galvenokārt veido sievietes, uzsverot šo darbu sociālo nozīmi un 
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paredzot normatīvu pamatu, kas ļauj nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un darbinieku 
pašcieņu; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 71
9. punkts

9. prasa dalībvalstīm savos rīcības plānos saistībā ar nodarbinātību un sociālo integrāciju 
iekļaut vai stiprināt pasākumus, kas domāti piekļuves vienādi cienījamam darba 
tirgum sekmēšanai sievietēm, kā arī sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai, jaunu 
nodarbinātības iespēju identificēšanai un sekmēšanai, īpaši sanitārajā, kā arī cilvēkiem 
un ģimenēm domātu pakalpojumu jomā, kurā darbaspēku galvenokārt veido sievietes, 
uzsverot šo darbu sociālo nozīmi un paredzot normatīvu pamatu, kas ļauj nodrošināt 
pakalpojumu kvalitāti un darbinieku pašcieņu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 72
9.a punkts (jauns)

9.a aicina dalībvalstis veicināt sieviešu nodarbinātību un nodrošināt, lai tiktu 
palielināta pieejamība kvalitatīvai bērnu aprūpei saskaņā ar pašu dalībvalstu 
mērķiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 73
9.a punkts (jauns)

9.a pieprasa Komisijai konkretizēt, kurus fondus piešķirs Ceļvedī iekļauto ieteikumu 
īstenošanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 74
9.a punkts (jauns)

9.a mudina dalībvalstis veikt pasākumus, lai novērstu stereotipu dzimuma lomu
izpratnes veidošanu, jo īpaši darba tirgū, un lai veicinātu vīriešu dalību nozarēs un 
amatos, kuros galvenokārt strādā sievietes, piemēram, pamatskolās un aprūpes 
nodrošināšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 75
9.a punkts (jauns)

9.a uzsver, ka sievietēm ir jāsaņem atbilstīgs pensijas apmērs; rezultātā pauž uzskatu, 
ka ir jāatrod alternatīvas metodes, lai nodrošinātu, ka viņas tiek nodrošinātas ar
pensiju gadījumos, kad viņu profesionālā karjera negarantē atbilstīgu pensiju 
tāpēc, ka šī karjera bija pārāk īsa vai tā tika pārtraukta saistībā ar daudzajām 
ģimenes rūpēm; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 76
9.b punkts(jauns)

9.b aicina dalībvalstis īstenot konkrētu stratēģiju sieviešu uzņēmējdarbības un 
pasākumu palielināšanai, lai veicinātu sieviešu uzņēmēju piekļuvi bankas 
aizdevumiem, jo īpaši attiecībā uz mikrofinansējumu; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 77
10. punkts

svītrots
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 78
10. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 79
10. punkts

10. prasa dalībvalstīm norīkot par dzimumu līdztiesību atbildīgo personu valstī saistībā ar 
Lisabonas stratēģijas īstenošanu (Misis Lisabona), kuras pienākums ir piedalīties 
dažādu nacionālo programmu izveidē un pārskatīšanā un kontrolēt to īstenošanu, lai 
sekmētu dzimuma aspekta iekļaušanu un budžeta izstrādāšanu tajā politikā un 
mērķos, kas noteikti šajos plānos; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 80
10.a punkts (jauns)

10.a pauž nožēlu par to, ka atšķirība dzimumu darba apmaksā joprojām ir apmēram
15%, lai gan Kopienas tiesību akti ir bijuši spēkā vairākus gadus; atbalsta Komisijas 
iniciatīvu tuvākajā laikā iesniegt paziņojumu par atšķirību darba samaksā un iesaka 
uzraudzīt paziņojumu ar aktīviem pasākumiem;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 81
10.a punkts (jauns)

10a. mudina Komisiju saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas jaunākajiem spriedumiem 
iekļaut Ceļvedī transseksuālo personu tiesības un problēmas, ar kurām šīs personas 
saskaras;

Or. en

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 82
11.a punkts (jauns)

11.a aicina Komisiju ņemt vērā Somijas prezidentūras organizētās konferences par 
vīriešiem un dzimumu līdztiesību iznākumu un vīriešu lomu dzimumu līdztiesības 
panākšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Grozījums Nr. 83
12. punkta ievaddaļa

12. prasa Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, atbalstīt 
ģimenes un darba dzīves apvienošanas politikas pārskatīšanas uzsākšanu

Or. es

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 84
12. punkta ievaddaļa

12. prasa Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, uzsākt 
ģimenes un darba dzīves apvienošanas politikas pārskatīšanu

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 85
12. punkta 1. ievilkums

- nodrošinot, ka maternitātes izmaksas ir jāsedz (svītrojums) kopienai, lai izskaustu 
diskriminējošu attieksmi uzņēmumā un veicinātu sieviešu piedalīšanos darbā, kā to 
paredz Lisabonas stratēģija;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 86
12. punkta 1. ievilkums

- nodrošinot, ka maternitātes un paternitātes izmaksas nav jāsedz uzņēmumam, bet gan 
kopienai, lai izskaustu diskriminējošu attieksmi uzņēmumā (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 87
12. punkta 1.a ievilkums (jauns)

- izstrādājot jaunu tiesību akta priekšlikumu attiecībā uz specifiskām tiesībām un 
drošības līdzekļiem saistībā ar samierināšanas darbu un ģimenes dzīvi gadījumos, 
kad ir apgādājamie ģimenes locekļi (bērni vai vecāka gada gājuma cilvēki, vai 
radinieki invalīdi);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 88
12. punkta 2. ievilkums

- uzlabojot piekļuvi aprūpes pakalpojumiem un palīdzībai atkarīgiem cilvēkiem ( 
bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti un gados veciem cilvēkiem), kā arī šo pakalpojumu 
elastību, nosakot minimālo struktūru skaitu, kas strādā arī naktīs, lai labāk varētu 
atbilst darba vajadzībām un novērst riskus viņu tuvākajā vidē; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 89
12. punkta 2. ievilkums

− uzlabojot piekļuvi aprūpes pakalpojumiem un palīdzībai atkarīgiem cilvēkiem ( 
bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti un gados veciem cilvēkiem), kā arī šo pakalpojumu 
elastību, nosakot minimālo struktūru skaitu, kas strādā arī naktīs, lai labāk varētu 
atbilst darba un ģimenes dzīves vajadzībām; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 90
12. punkta 2.a ievilkums (jauns)

- veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu Barselonas mērķus bērnu 
aprūpē un attīstītu pietiekami daudz pakalpojumu par pieejamu cenu gados veciem
cilvēkiem, invalīdiem un citiem apgādājamiem cilvēkiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 91
12. punkta 2.b ievilkums (jauns)

- vadot izpratnes veicināšanas kampaņu un ieviešot izmēģinājuma projektus, lai 
veicinātu līdzsvarotu sieviešu un vīriešu dalību profesionālā darbā un ģimenes 
dzīvē,
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Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker

Grozījums Nr. 92
12. punkta 3. ievilkums

- aktīvi veicinot tēvu un līdziedzīvotāju vīriešu dalību mājsaimniecības un ģimenes 
darbos, piemēram, padarot obligātu pirmo (svītrojums) bērna kopšanas atvaļinājuma 
veidu tēviem saistībā ar paredzamo Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīvas 96/34/EK 
par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu pārskatīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 93
12. punkta 3. ievilkums

− padarot obligātu pirmo (svītrojums) bērna kopšanas atvaļinājuma veidu tēviem 
saistībā ar paredzamo Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīvas 96/34/EK par UNICE, 
CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu
pārskatīšanu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 94
12. punkta 3. ievilkums

- nodrošinot ar izvēli piešķirt (svītrojums) bērna kopšanas atvaļinājuma veidu tēviem 
saistībā ar paredzamo Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīvas 96/34/EK par UNICE, 
CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu 
pārskatīšanu; 

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 95
12. punkta3.a ievilkums (jauns)

- mudinot vīriešus strādāt darba laikā, ļaujot saskaņot darba un ģimenes dzīvi un 
izmantojot bērna kopšanas atvaļinājumu, lai novērstu dzimumu nelīdzsvarotību šo 
instrumentu izmantošanā, negatīvi ietekmējot sieviešu stāvokli darba vietā un viņu 
karjeru;

Or. it

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 96
12.a punkts (jauns)

12.a mudina dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu Barselonas 
mērķus attiecībā uz bērnu aprūpi, un attīstīt atbilstīgus, pieejamus aprūpes 
pakalpojumus gados veciem cilvēkiem, invalīdiem un pārējiem, kuriem šī aprūpe ir 
vajadzīga;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 97
13. punkts

13. prasa Komisijai (svītrojums) pārbaudīt paraugprakses esamību starptautiskajā, valstu 
un reģionālajā līmenī, kas ļauj sievietēm piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kā 
arī turpmāk sekmēt šo lēmumu izplatīšanu un piemērošanu; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 98
13. punkts

13. prasa Komisijai, pamatojoties uz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta darbiem un 
datubāzē reģistrētajām izmaiņām saistībā ar lēmuma pieņemšanu, novērtēt
paraugprakses esamību starptautiskajā, valstu un reģionālajā līmenī, kas ļauj sievietēm 
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piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī turpmāk sekmēt šo lēmumu 
izplatīšanu un piemērošanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 99
13.a punkts (jauns)

13.a aicina Komisiju uzdot Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam uzdevumu kontrolēt 
šī Ceļveža īstenošanu un pastāvošās paraugprakses izplatīšanu; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 100
13.a punkts (jauns)

13.a atzinīgi vērtē Komisijas mērķi novērst dzimumu stereotipus arī plašsaziņas līdzekļos, 
tāpēc ka tiem ir galvenā loma dzimumu diskriminācijas noturībā; aicina Komisiju 
un dalībvalstis jo īpaši ņemt vērā, pārskatot direktīvu „Televīzija bez robežām”, ka 
vairums mūsdienu reklāmu pārraida vecmodīgas sieviešu un vīriešu stereotipu 
lomas mājas un aprūpes darbos, kā arī sabiedrībā kopumā, kas ir jo īpaši svarīgi 
attiecībā uz reklāmām bērnu un/vai uz bērniem vērstās programmās; mudina 
dalībvalstis veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka audiovizuālās 
informācijas nesēju pakalpojumi kopumā nav pieejami veidā, kas atbalsta vai 
pastiprina dzimumu stereotipus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 101
13.a punkts (jauns)

13.a mudina dalībvalstis izstrādāt un īstenot skaidrus mērķus un grafikus sieviešu 
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līdzdalības palielināšanai lēmumu pieņemšanā un nodrošināt viņu noteiktāku 
pārstāvniecību politiskajā dzīvē; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 102
14. punkts

14. uzskata, ka ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību izplatītie pozitīvie piemēri par sievietes 
lomu sabiedrībā un viņas sasniegumiem visās nozarēs, kas ir jāuzsver, lai radītu 
pozitīvus tēlus un mudinātu citas sievietes, un par vīriešu līdzdalību dzimumu 
līdztiesības īstenošanā un ģimenes un darba dzīves savienošanā, ir efektīvs 
instruments negatīvu stereotipu apkarošanā, ar kuriem saskaras sievietes; tāpēc prasa 
Komisijai cita starpā sagatavot pasākumus saistībā ar programmu Media 2007, lai 
veicinātu mediju izpratni par stereotipiem, kurus tie sekmē, un veicināt iespēju 
vienlīdzību, jo īpaši ņemot vērā informācijas un izpratnes palielināšanas kampaņas 
jaunu vīriešu un sieviešu vidū; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 103
14. punkts

14. uzskata, ka ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību izplatītie pozitīvie piemēri par sievietes 
lomu sabiedrībā un par vīriešu līdzdalību dzimumu līdztiesības īstenošanā un ģimenes 
un darba dzīves savienošanā ir līdzāspastāvēšanas un sadarbības modelis; tāpēc prasa 
Komisijai cita starpā sagatavot pasākumus saistībā ar programmu Media 2007, lai 
veicinātu mediju izpratni par stereotipiem, kurus tiem ir jāsekmē, un veicināt cilvēka
cieņu un iespēju vienlīdzību, kā arī veicināt tradicionālos principus un vērtības;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 104
14. punkts

14. uzskata, ka ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību izplatītie pozitīvie piemēri par sievietes 
lomu sabiedrībā un par vīriešu līdzdalību dzimumu līdztiesības īstenošanā un ģimenes 
un darba dzīves savienošanā, ir efektīvs instruments stereotipu apkarošanā; tāpēc prasa 
Komisijai cita starpā sagatavot pasākumus saistībā ar programmu Media 2007, lai 
veicinātu mediju izpratni par stereotipu samazināšanu, un veicināt iespēju vienlīdzību
un vīriešu un sieviešu cieņu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 105
14. punkts

14. uzskata, ka ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību izplatītie pozitīvie piemēri par sievietes 
lomu sabiedrībā un par vīriešu līdzdalību dzimumu līdztiesības īstenošanā un ģimenes 
un darba dzīves savienošanā, ir efektīvs instruments stereotipu apkarošanā; tāpēc prasa 
Komisijai cita starpā sagatavot pasākumus saistībā ar programmu Media 2007, lai 
veicinātu mediju izpratni par stereotipiem, kurus tie sekmē, un veicināt iespēju 
vienlīdzību; pieprasa veicināt politiski korektu valodas lietojumu visos Eiropas 
iestāžu dokumentos; 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 106
14.a punkts (jauns)

14.a lai veicinātu iespēju vienlīdzību, uzskata par nepieciešamu izskaust sieviešu 
stereotipus plašsaziņas līdzekļos, izveidojot pastāvīgus konsultēšanās forumus ar 
konkrētās nozares locekļiem; 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 107
14.b punkts (jauns)

14.b uzskata, ka dzimumu stereotipu izskaušanai ir jāsākas agrīnā vecumā, un tāpēc 
aicina Komisiju un dalībvalstis uzsākt izpratnes veidošanas kampaņas, kas ir 
paredzētas skolotājiem, kā arī tiem skolēniem, kuri uzsāk skolas gaitas; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 108
14.a punkts (jauns)

14.a norāda, cik svarīga ir dzimuma aspekta iekļaušana valstu budžetos kā dzimumu 
līdztiesības veicināšanas stratēģija; aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis 
īstenot dzimuma aspekta iekļaušanu valstu budžetos kā standartinstrumentu 
visos budžeta politikas līmeņos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 109
15. punkts

15. prasa Komisijai regulāri informēt Eiropas Parlamenta kompetento (-ās) komiteju(-as) 
par ceļveža progresa uzraudzību, cita starpā ar publiskiem valstu ziņojumiem; 

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 110
15.a punkts (jauns)

15.a aicina Komisiju veltīt atsevišķu gada ziņojuma par sieviešu un vīriešu iespēju 
vienlīdzību Eiropas Savienībā nodaļu Ceļvedim un šajā nodaļā ziņot par 
sasniegtajiem panākumiem saistībā Ceļvedi;

Or. nl


