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Muudatusettepanek 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab kahetsusväärseks, et puuduvad 
kohustuslikud meetmed naiste ja meeste 
võrdse esindatuse tagamiseks komisjonis;
nõuab sellist volinike nimetamise 
süsteemi, mille puhul liikmesriigid 
esitaksid 2009. aastal 
volinikukandidaatideks ühe naise ja ühe 
mehe ning president valiks nende hulgast, 
pidades silmas soolise tasakaalu 
saavutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
Lissaboni lepingu artiklites 9 ja 10 
sätestatakse selgelt, et kogu ELi poliitika 
peab aktiivselt edendama sotsiaalset 
kaasatust, sotsiaalset kaitset, naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust ning 
mittediskrimineerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab seega duaalset lähenemisviisi, 
mis täiendab soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist praktikas, st positiivset 
tegevust ning selgeid ja kohustuslikke 
eesmärke ja meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib rahulolevalt, et Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartale antakse 
aluslepingutega samaväärne õiguslik jõud 
(ELi lepingu artikkel 6), mis võimaldab 
liidul säilitada või võtta meetmeid, mis 
näevad ette alaesindatud soole eriliste 
eeliste andmise ning tugevdatud kaitse 
raseduse ja sünnituse korral, eriti 
töövaldkonnas (harta artiklid 23, 33 ja 
34);

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu 
artiklit 8 käsitleva deklaratsiooni 19 üle, 
milles kutsutakse liikmesriike üles võtma 
vajalikke meetmeid koduvägivalla kõikide 

7. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu 
artiklit 8 käsitleva deklaratsiooni 19 üle, 
milles kutsutakse liikmesriike üles võtma 
vajalikke meetmeid vägivalla kõikide 



AM\723511ET.doc 5/5 PE406.115v01-00

ET

vormide ärahoidmiseks ja nende eest 
karistamiseks ning ohvrite toetamiseks ja 
kaitsmiseks.

vormide ärahoidmiseks ja nende eest 
karistamiseks ning ohvrite toetamiseks ja 
kaitsmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Paragraph 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu 
artiklit 8 käsitleva deklaratsiooni 19 üle, 
milles kutsutakse liikmesriike üles võtma 
vajalikke meetmeid koduvägivalla kõikide 
vormide ärahoidmiseks ja nende eest 
karistamiseks ning ohvrite toetamiseks ja 
kaitsmiseks.

7. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu 
artiklit 8 käsitleva deklaratsiooni 19 üle, 
milles kutsutakse liikmesriike üles võtma 
vajalikke meetmeid koduvägivalla kõikide 
vormide ärahoidmiseks ja nende eest 
karistamiseks ning ohvrite toetamiseks ja 
kaitsmiseks naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamise 
raames.

Or. en
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