
AM\723511LV.doc PE406.115v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2008/2063(INI)

14.5.2008

GROZĪJUMI
1 – 6

Atzinuma projekts
Claire Gibault
(PE404.701v01-00)

par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu
(2008/2063(INI))



PE406.115v01-00 2/5 AM\723511LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

AM_Com_NonLegOpinion



AM\723511LV.doc 3/5 PE406.115v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu, ka nav saistošu 
pasākumu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgai 
pārstāvībai Eiropas Komisijā; aicina 
ieviest tādu sistēmu komisāru iecelšanai, 
ar kuru dalībvalstis kā Komisijas 
kandidātu ierosinātu vienu sievieti un 
vienu vīrieti un priekšsēdētājs starp tiem 
izvēlētos ar mērķi nodrošināt dzimumu 
līdzsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas Līguma 
9. un 10. pantā ir nepārprotami noteikts, 
ka visām ES politikām ir aktīvi jāveicina 
sociālā iekļaušana, sociālā aizsardzība, 
sieviešu un vīriešu līdztiesība un 
nediskriminācija;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a tāpēc aicina īstenot dubultu pieeju, 
kas papildina dzimumu aspekta 
iekļaušanu praksē, tas ir, pozitīvus 
pasākumus, kā arī nepārprotamus un 
saistošus mērķus un pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ar gandarījumu uzsver, ka Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai ir atzīts 
tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem 
(Līguma par ES 6. pants) un ka tas 
Savienībai ļaus saglabāt vai pieņemt 
pasākumus, kuri paredz īpašas 
priekšrocības nepietiekami pārstāvētajam 
dzimumam, kā arī plašāku maternitātes 
aizsardzību, jo īpaši darba attiecību jomā 
(hartas 23., 33. un 34. pants);

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Urszula Krupa

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž prieku par 19. deklarāciju attiecībā 
uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
8. pantu, kurā dalībvalstis aicinātas veikt 
vajadzīgos pasākumos, lai novērstu visu 

7. pauž prieku par 19. deklarāciju attiecībā 
uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
8. pantu, kurā dalībvalstis aicinātas veikt 
vajadzīgos pasākumos, lai novērstu visu 
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veidu sadzīves vardarbību un sodītu par to, 
kā arī lai atbalstītu un aizsargātu cietušos.

veidu vardarbību un sodītu par to, kā arī lai 
atbalstītu un aizsargātu cietušos.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž prieku par 19. deklarāciju attiecībā 
uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
8. pantu, kurā dalībvalstis aicinātas veikt 
vajadzīgos pasākumos, lai novērstu visu 
veidu sadzīves vardarbību un sodītu par to, 
kā arī lai atbalstītu un aizsargātu cietušos.

7. pauž prieku par 19. deklarāciju attiecībā 
uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
8. pantu, kurā dalībvalstis aicinātas veikt 
vajadzīgos pasākumos, lai novērstu visu 
veidu sadzīves vardarbību un sodītu par to, 
kā arī lai atbalstītu un aizsargātu cietušos, 
kā daļu no sieviešu un vīriešu līdztiesības 
principa transponēšanas.

Or. en
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