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Tarkistus 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pahoittelee, ettei ole olemassa sitovia 
määräyksiä naisten ja miesten 
tasavertaisesta edustuksesta Euroopan 
komissiossa; kehottaa ottamaan vuonna 
2009 käyttöön komission jäsenten 
nimittämistä varten menettelyn, jossa 
jäsenvaltiot ehdottavat komission 
jäseneksi yhtä nais- ja yhtä miespuolista 
ehdokasta, joista puheenjohtaja tekee 
valintansa ottaen huomioon naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen;

Or. en

Tarkistus 2
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
Lissabonin sopimuksen 9 ja 10 artiklassa 
määrätään selkeästi, että kaikessa EU:n 
politiikassa on edistettävä aktiivisesti 
sosiaalista osallisuutta, sosiaalista 
suojelua, naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa ja syrjimättömyyttä;

Or. en
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Tarkistus 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vaatii näin ollen kaksiosaista 
lähestymistapaa, joka täydentää
käytännössä sukupuolten välisten tasa-
arvonäkökohtien valtavirtaistamista, ja 
vaatii näin ollen myönteisiä toimia sekä 
selkeitä ja sitovia tavoitteita ja 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan unionin perusoikeuskirjalle on 
annettu sama oikeudellinen asema kuin 
perussopimuksille (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artikla), mikä antaa 
unionille mahdollisuuden ylläpitää tai 
hyväksyä toimia, jotka koskevat erityisten 
etujen myöntämistä aliedustetulle 
sukupuolelle, sekä suojella 
tehokkaammin äitiyttä etenkin 
työelämässä (perusoikeuskirjan 23, 33 ja 
34 artikla);

Or. fr
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Tarkistus 5
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8
artiklaa koskevan julistuksen N:o 19, jossa 
jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin kaikenlaisen 
perheväkivallan estämiseksi ja 
torjumiseksi sekä uhrien tukemiseksi ja 
suojelemiseksi tällaiselta väkivallalta.

7. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
artiklaa koskevan julistuksen N:o 19, jossa 
jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin kaikenlaisen 
väkivallan estämiseksi ja torjumiseksi sekä 
uhrien tukemiseksi ja suojelemiseksi 
väkivallalta.

Or. en

Tarkistus 6
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
artiklaa koskevan julistuksen N:o 19, jossa 
jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin kaikenlaisen 
perheväkivallan estämiseksi ja torjumiseksi 
sekä uhrien tukemiseksi ja suojelemiseksi 
tällaiselta väkivallalta.

7. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
artiklaa koskevan julistuksen N:o 19, jossa 
jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin kaikenlaisen 
perheväkivallan estämiseksi ja torjumiseksi 
sekä uhrien tukemiseksi ja suojelemiseksi 
tällaiselta väkivallalta osana miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevan 
periaatteen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en
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