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Pakeitimas 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. Apgailestauja, kad nėra teisiškai 
įpareigojančių priemonių dėl vienodo 
moterų ir vyrų atstovavimo Europos 
Komisijoje; ragina pradėti taikyti 
Komisijos narių skyrimo sistemą, pagal 
kurią valstybė narė pasiūlytų vieną vyrą ir 
vieną moterį, kandidatus į Komisijos 
narius 2009 m., o Pirmininkas išrinktų 
vieną iš jų siekdamas lyčių pusiausvyros;

Or. en

Pakeitimas 2
Corina Creţu

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Džiaugiasi, kad Lisabonos sutarties 9 
ir 10 straipsniuose aiškiai nurodyta, kad 
įgyvendindama savo politikos sritis ES 
turi aktyviai skatinti socialinę aprėptį, 
socialinę apsaugą, moterų ir vyrų lygybę 
ir nediskriminavimą;

Or. en

Pakeitimas 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Todėl ragina laikytis dvejopos 
nuostatos, papildančios lyčių lygybės 
principo taikymą praktikoje, t. y. vykdyti 
teigiamą veiklą ir nustatyti aiškius 
privalomus tikslus ir priemones;

Or. en

Pakeitimas 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. su džiaugsmu pabrėžia, kad pripažinta 
tokia pati, kaip sutarčių Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
teisinė vertė (ES sutarties 6 straipsnis), 
kuri suteiks galimybę Europos Sąjungai 
toliau taikyti arba priimti priemones, 
kuriomis numatomos tam tikros 
palankesnės sąlygos nepakankamai 
atstovaujamos lyties atstovams ir didesnė 
motinystės apsauga, visų pirma darbo 
srityje (Chartijos23, 33 ir 24 straipsniai);

Or. fr

Pakeitimas 5
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. džiaugiasi, kad 19–ojoje deklaracijoje 
dėl SESV 8 straipsnio valstybės narės 
raginamos imtis visų reikiamų priemonių 

7. džiaugiasi, kad 19–ojoje deklaracijoje 
dėl SESV 8 straipsnio valstybės narės 
raginamos imtis visų reikiamų priemonių 
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siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio 
smurtui šeimoje ir bausti už jį bei padėti 
aukoms ir jas ginti;

siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio 
smurtui ir bausti už jį bei padėti aukoms ir 
jas ginti.

Or. en

Pakeitimas 6
Corina Creţu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. džiaugiasi, kad 19–ojoje deklaracijoje 
dėl SESV 8 straipsnio valstybės narės 
raginamos imtis visų reikiamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio 
smurtui šeimoje ir bausti už jį bei padėti 
aukoms ir jas ginti.

7. džiaugiasi, kad 19–ojoje deklaracijoje 
dėl SESV 8 straipsnio perkeliant moterų ir 
vyrų lygybės principą narės raginamos 
imtis visų reikiamų priemonių siekiant 
užkirsti kelią bet kokio pobūdžio smurtui 
šeimoje ir bausti už jį bei padėti aukoms ir 
jas ginti.

Or. en
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